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TESTE DE HISTÓRIA – 8º ANO 

 
 

1. Localiza no tempo o Antigo Regime. 
 
2. Elabora uma barra cronológica a partir dos seguintes dados: 

 
Reinado de D. Pedro II 
Tratado de Methuen 
Regência de D. Pedro 
Reinado de D. José I  
Consulado do Marquês de Pombal 
Descoberta de ouro no Brasil 
Primeiras medidas mercantilistas 
Terramoto de Lisboa 
Criação da Junta de Comércio 
Fundação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão 
Execução dos Távora 
Expulsão da Companhia de Jesus 
Crise comercial dos finais do século XVII.  

 
3. Define Antigo Regime. 
 
4. Completa os espaços em branco: 

 
Nos principais países europeus, no decorrer dos séculos ______________, foi 
implementada uma política ______________ conhecida por ____________que 
defendia que um país é tanto mais rico quanto maior for a quantidade de 
_______   ____________ que possuir. Para tal a política económica devia passar 
pelo aumento das ______________ e por uma diminuição das 
_______________, ou seja, uma política económica _________________.  
 
Económica; importações; mercantilismo; exportações; XVII e XVIII; metais 
preciosos; protecionista. 
 

5. Explica como funcionava uma manufactura. 
 
6. Lê o documento e responde às questões: 

 
Art. 1º - Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal promete (...) admitir para 
sempre, daqui em diante, no Reino de Portugal, os panos de lã e mais fábricas 
de lanifícios de Inglaterra, como era costume até ao tempo que foram proibidos 
pelas leis (...). 



APH: Miguel Monteiro de Barros 

Art. 2º - É estipulado que sua Sagrada e Real Majestade Britânica (...) será 
obrigada para sempre, daqui em diante, a admitir na Grã-Bretanha os vinhos 
de produto de Portugal, de sorte que em tempo algum (haja paz ou guerra entre 
os reinos de Inglaterra e de França) se poderá exigir de direitos de alfândega 
(...) mais que o que se costuma pedir por igual quantidade ou medida de vinho 
de França, diminuindo ou abatendo numa terça parte do direito de consumo. 

Tratado de Metheen, 1703. 
 

6.1. Identifica os produtos ingleses que Portugal se compromete a 
importar. 

6.2. Identifica os produtos portugueses que a Inglaterra se 
compromete a importar. 

6.3. Explica o que estipula este tratado relativamente aos direitos de 
alfândega. 

 
7. Representa esquematicamente a sociedade do Antigo Regime. 
 
8. Lê a seguinte afirmação e responde às questões: 

A sociedade do Antigo Regime era uma sociedade estratificada e hierarquizada, 
onde cada ordem cumpria uma determinada função. Cada ordem possuía um 
estatuto jurídico específico. 
 

8.1. Explica o que significa a parte sublinhada. 
8.2. Enumera as funções exercidas por cada uma das ordens. 
8.3. Explica o que significa a parte assinalada a negrito. 

 
9. Lê a afirmação e responde às questões:  

Deus estabeleceu os reis como seus ministros e reina por meio deles sobre os 
povos. Por isso vimos que o trono real não é o trono de um homem, mas o trono 
do próprio Deus. 

Bossuet, Les temps modernes. 

 
  9.1. Identifica a teoria de poder expressa na afirmação. 
  9.2. Descreve essa teoria. 
 

10. Apresenta três características do estilo barroco. 
11. Explica por que razão o estilo barroco teve um grande desenvolvimento durante 

o reinado de D. João V. 
12. Apresenta três medidas tomadas pelo Marquês de Pombal de forma a reforçar 

o poder real. 
13. Apresenta duas medidas tomadas durante o reinado de D. José I para incentivar 

as manufaturas em Portugal. 
 

Bom trabalho! 


