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FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO 

 
1.  NUMERA por ordem cronológica: 

  
 Chegada de Diogo Cão à foz do rio Zaire. 
 
  Conquista de Ceuta. 
 
  Morte do infante D. Henrique. 
 
  Cristóvão Colombo descobre a América. 
 
  Ocupação do arquipélago da Madeira. 
 
  Descoberta do Brasil. 
 
  Vasco da Gama chega pela primeira vez a Calecute. 
 
  Tratado de Tordesilhas. 
 
  Gil Eanes dobra o cabo Bojador. 
 
  Assinatura do Tratado de Tordesilhas. 
 
 

2. DIZ que arquipélagos foram descobertos e ocupados pelos portugueses no 
século XV. 
_________________________________________________________________ 

 
3. EXPLICA como se efetuou a colonização desses arquipélagos. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
4. Os portugueses instalaram em todo o império feitorias. A primeira foi instalada 

em território africano, em Arguim.  
 

4.1.  EXPLICA o que era uma feitoria e para que servia. 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 

4.2.  ENUMERA os produtos comprados pelos portugueses em África. 
 ________________________________________________________________ 
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4.3. ENUMERA os produtos que interessavam aos nativos. 

 ________________________________________________________________ 
 

5. EXPLICA em que consistiU o Tratado de Tordesilhas. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
6. LÊ a fonte e responde às questões. 

 
Prenderam o senhor supremo de toda essa província sem causa nenhuma, mas 
para lhe sacar ouro; soltou-se e fugiu e foi-se para os montes e alvorotou-se e 
amedrontou-se toda a gente da terra, escondendo-se pelos montes e brenhas; 
fazem incursões os Espanhóis contra eles para os irem buscar. Achando-os, 
fizeram cruéis matanças. 

                                                              Bartolomeu de las Casas, Brevíssima relação da Destruição das Índias. 
 

6.1. A que região do império espanhol se refere a fonte? Como a 
denominavam então os espanhóis? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
6.2. Segundo Bartolomeu de Las Casas, que razão levou os espanhóis a 

prenderem o “senhor supremo de toda essa província”? 
______________________________________________________________ 
 

6.3. Descreve o comportamento dos espanhóis. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
7. COMPLETA os espaços em branco e RESPONDE à questão. 

 
 Os portugueses instituíram no Brasil um sistema de ________________, à 
semelhança da organização política seguida nos arquipélagos dos __________e da 
_____________. Devido ao falhanço deste sistema acabaram por instituir um 
_______________ ___________. 
 

7.1.  APONTA três razões para o sistema de organização política e territorial 
do Brasil ter falhado. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

8.  ENUMERA cinco produtos utilizados correntemente na actualidade que sejam 
originários da América. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Bom trabalho! 


