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FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO 
 

1. Lê a fonte e completa os espaços em branco. 
 

Fonte 1 
No ano de _______, pelo dia de S. __________de Setembro, começou a 
___________; foi grande a _______________ pelo mundo, tendo, em média, 
morrido as ______________ das gentes. As principais queixas eram __________ 
que as pessoas tinham nas ___________ e debaixo dos braços.  

Livro da Noa de Santa Cruz de Coimbra 

 
Virilhas; mortandade; peste; bubões; duas partes; 1348; Miguel. 

 
2. Lê a fonte e responde às questões. 
 
Fonte 2 
Entretanto, o rei enviou uma proclamação para todos os condados em como os 
ceifeiros e outros trabalhadores não poderiam cobrar mais do que aquilo que 
tinham por costume cobrar [...]. Mas os trabalhadores estavam tão soberbos e 
obstinados que não quiseram ouvir as ordens do rei, mas se alguém desejasse tê-
los, era obrigado a dar-lhes o que eles queriam, perdendo os seus frutos e searas ou 
satisfazendo-lhes os soberbos e ambiciosos desejos. 

Source-Book of English History 

 
2.1. A que reino europeu se refere a fonte? 

__________________________________ 
 

2.2. Que consequências teve para o mundo do trabalho esta situação? Que 
soluções tentou aplicar o rei referido na fonte? Essas soluções funcionaram? 
Justifica a tua resposta com passagens da fonte. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
3. Os Descobrimentos são o fenómeno de expansão planetária dos povos 

cristãos-europeus dos séculos XV e XVI, onde Portugal desempenha um papel 
vanguardista (pioneiro). 

 
3.1. Porque se afirma que Portugal «desempenha um papel vanguardista»? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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3.2. Porquê expansão planetária? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

4. O mapa representado abaixo é anterior ou posterior às viagens de exploração 
dos portugueses? Justifica a tua resposta. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
 

5. Lê a fonte e responde às questões. 
 
Fonte 3 
O feito dos Portugueses […] transformou a face do mundo, abriu a amplitude da 
terra à possibilidade conjunta daquela civilização [europeia] que até ali se não 
sonhara senão concentrada na Europa, ou pelo Mediterrâneo, ou até à Ásia Menor. 

Fernando Pessoa 
 

 
5.1. A que feito dos Portugueses se refere Fernando Pessoa? 

___________________________________________________________ 
 

5.2. Por que afirma ele que esse feito «transformou a face do mundo»? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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6. Lê a fonte e responde às questões: 
Fonte 4  
Regimento do Sol 
[Q]uando quer que quiseres saber quando estás arredado da linha equinocial para 
uma parte ou para outra, se ao norte, se ao sul, em qualquer parte que estiveres, 
farás desta maneira: 
Primeiramente tomarás a altura do sol por astrolábio ou quadrante ao meio-dia, 
quando o sol estiver mais amoinado [mais a pique, a direito]. E quando tomares 
altura, olharás bem para onde vão as sombras que fazem os mastros da nau ou 
navio onde fores, ou por as sombras que fizerem quaisquer hastes ou lanças, ou por 
outra coisa que esteja direita, a prumo, que te possa mostrar para onde podem ir as 
sombras, convém a saber, se vão para o norte, se vão para o sul. 

 
6.1. Que instrumentos devem ser usados para medir a altura do sol? A que 

horas?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
6.2. O que deve ser observado depois de medida a altura do sol? Que 

conclusão se retira dessa observação? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

Bom trabalho! 
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Correção: 
 
1. No ano de 1348, pelo dia de S. Miguel de Setembro, começou a peste; foi grande 
a mortandade pelo mundo, tendo, em média, morrido as duas partes das gentes. As 
principais queixas eram bubões que as pessoas tinham nas virilhas e debaixo dos braços.  

Livro da Noa de Santa Cruz de Coimbra 

2.1. A fonte refere-se ao reino de Inglaterra. 
 
2.2. Com a Peste Negra e com a elevada mortalidade que esta provocou (cerca de 1/3 
da população europeia), o número de braços disponíveis para assegurar a produção 
(principalmente agrícola, mas também artesanal), diminuiu drasticamente. Muitos dos 
sobreviventes estavam agora numa melhor posição para negociarem melhores salários, 
pois muitos dos senhores precisavam desesperadamente de mão-de-obra para as suas 
propriedades.  
O rei inglês, à semelhança de outros, tentou resolver esta situação publicando leis que 
obrigavam as pessoas a trabalharem nos campos por salários de valor idêntico aos 
anteriores à crise: os ceifeiros e outros trabalhadores não poderiam cobrar mais do que 
aquilo que tinham por costume cobrar.  
Essas soluções não funcionaram já que os trabalhadores estavam tão soberbos e 
obstinados que não quiseram ouvir as ordens do rei; se alguém desejasse tê-los, era 
obrigado a dar-lhes o que eles queriam. 
 
3.1. Porque Portugal foi o primeiro país a expandir-se para o mar desconhecido, 

descobrindo novas terras e novas gentes. Pôs em contacto povos que se tinham até 
aí ignorado mutuamente. 
 

3.2. Porque os povos europeus se expandiram para todos os pontos do globo, desde 
a África ao Extremo-Oriente, passando pelas Américas e pela Oceânia. Não houve 
praticamente um único ponto do globo que os europeus, com os portugueses na sua 
vanguarda, não tenham explorado ou colonizado. 

 
4. É anterior porque apresenta uma representação do mundo que teve a sua origem 

na Antiguidade greco-latina, em que se acreditava que os oceanos Atlântico e Índico 
eram fechados, não existindo comunicação entre eles, e que as Américas e a Oceânia 
não existiam. 

 
5.1. Às viagens de exploração/descobrimento. À expansão portuguesa no mundo. 

 
5.2. Porque o mundo que conhecemos é substancialmente diferente desde as 

viagens de exploração portuguesas. Os portugueses, ao porem em contacto regiões 
afastadas do globo, promovendo o comércio entre elas, iniciaram a construção do 
mundo que hoje conhecemos, globalizado, em que um produto chinês chega às 
nossas lojas em menos de nada. 

 
6.1. Astrolábio, quadrante. Ao meio-dia.  
6.2. As sombras que os mastros, ou quaisquer hastes ou lanças fazem no sobrado do 

navio. Conclui-se se o navio está a norte ou a sul da linha equinocial (do equador). 
 


