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 FICHA EXAME DE HISTÓRIA – 9º ANO 
 
 
1. Lê o texto e completa-o 
 
 A sociedade é um conjunto coerente onde cada ordem exerce as funções que 
lhe estão destinadas por decreto divino. Uns rezam, zelando pela espiritualidade e 
moral gerais; outros combatem quando necessário, defendendo a sociedade e as suas 
instituições; outros trabalham para o sustento de todos. Acima de todos eles encontra-
se o rei, que por todos deve ser obedecido e respeitado. O rei exerce o seu poder de 
forma ______________ pois não existe ______________ de poderes. Os poderes aqui 
referidos são o poder ______________, o poder _______________ e o poder 
______________ e só se tornarão independentes uns dos outros em Portugal após a 
revolução de ______ (data). 
 

1.1. Refere as três ordens que compunham a sociedade do Antigo Regime   
 

1.2. Indica as funções de cada ordem que referiste 
 

1.3. Escolhe a opção correcta 
  
Na sociedade do Antigo Regime existe mobilidade social  
 
Na sociedade do Antigo Regime a mobilidade social é quase inexistente 

 
 
2. Diz que revolução estabeleceu os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade 

e em que data ocorreu 
 
 
3. Como se chamava o general tornado imperador que ordenou as invasões de 

Portugal no início do século XIX? 
 
 
4. Lê o texto e responde às questões 
 
É necessária uma reforma, mas esta reforma deve guiar-se pela razão e pela justiça 
(…). Vamos organizar um governo provisional que chame as cortes a fazerem uma 
constituição, cuja falta é a origem de todos os nossos males (…). É em nome e 
conservado o nosso augusto soberano, o senhor D. João VI, que há-de governar-se. 
 

4.1. O que deve guiar a reforma que é apontada como necessária? 
 
4.2. Qual é a origem de todos os males? 
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5. Define a noção de direito de ocupação invocada pelos ingleses e alemães na 

Conferência de Berlim 
 
6. Lê o texto e elabora um resumo do mesmo com um máximo de 45 palavras 
 
Há na Europa duas grandes forças opostas e irreconciliáveis, duas grandes nações que 
procuram estender o seu campo de acção em todo o mundo e impor-lhe o seu domínio 
comercial (…). No Transval, no Cabo, na África Central, na Índia e no Oriente, nas ilhas 
dos mares do sul e no longínquo Noroeste, por toda a parte (…) o caixeiro-viajante 
alemão está em luta contra o mercador inglês. Se há uma mina para explorar, um 
caminho-de-ferro para construir, um indivíduo para converter ao consumo do gin, o 
Alemão e o Inglês esforçam-se por chegar cada um em primeiro lugar. Um milhão de 
minúsculas disputas estão à beira de transformar-se na maior causa de guerra que o 
mundo alguma vez assistiu. 

      Saturday Review, 11 de Setembro de 1897 

 
10. Refere um objectivo da Conferência de Berlim (1884-85) 
 
11. Assinala no mapa as pretensões portuguesas em África (conhecidas pela 

designação de mapa cor de rosa) 
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12. Preenche o esquema sobre a hegemonia europeia no início do século XX, 

colocando uma causa de cada tipo no espaço correcto 
 
 

 
  ___________________     ___________________            ___________________     
  ___________________            ___________________            ___________________ 
  ___________________            ___________________            ___________________ 
  ___________________            ___________________            ___________________                        
  ___________________            ___________________            ___________________ 
 
 
 

     Bom trabalho! 

Hegemonia europeia sobre o mundo 

Causa política Causa económica Causa cultural 


