
APH: Miguel Monteiro de Barros 

 

 

 

FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO 

 

 
1. Fonte 1 Coisa lastimosa, e para chorar lágrimas de sangue, é ver a multidão de 

naus que se perderam por cobiça. E não é só de considerar a grande soma de 
riqueza que nelas comeu o mar, mas também a perda de tanta gente, não só 
fidalgos, soldados de grande valor, mas também pilotos, mestres e 
bombardeiros. 

 
1.1. A que período da nossa História se refere a fonte 1? Justifica a tua 

resposta. 
1.2. Que outra perda se lastima para além da riqueza?  
1.3. Relaciona a fonte com a decadência do império português do oriente. 
1.4. Aponta duas outras causas da decadência do império português do oriente. 

 
 
 

2. Fonte 2 Sua Majestade [Filipe I] fará juramento de manter todos os direitos, 
costumes, privilégios e liberdades concedidos ao reino de Portugal (…). Que 
todos os cargos superiores e inferiores, assim da Justiça como da Fazenda, 
sejam para portugueses e não para estrangeiros (…). Que os negócios da Índia e 
da Guiné e de outras partes pertencentes ao reino de Portugal não se tirem 
dele. 
 
2.1. A que período da História portuguesa se refere a fonte 2? Justifica a tua 
resposta. 
2.2. O que aí se encontra estabelecido é favorável ou desfavorável aos 
comerciantes portugueses? Justifica a tua resposta com um excerto da fonte 2. 
2.3. Pode afirmar-se que Portugal mantém um certo grau de independência? 
Justifica a tua resposta. 
 
 
 

3. Fonte 3 O mar, imenso e sem limites, poderá ser pertença de um só reino? Uma 
só nação terá o direito de proibir às outras vender, trocar ou entrar em relação 
com outros povos?  

Hugo Grócio, Mare Liberum, 1609 

 
3.1. O que defende o autor da fonte 3?  
3.2. Identifica o autor da fonte 3 e a obra a que se refere este excerto. Leva a 
cabo uma pesquisa na internet e descreve, sucintamente, a polémica que o 
opôs ao português Serafim de Freitas. 
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4. Fonte 4 Faz dó ver como os trazem empilhados na coberta dos navios, aos 25, 

aos 30, aos 40, mal alimentados, amarrados uns aos outros, costas com costas. 
Filipo Sasseti, Cartas, 1580 

 
4.1.  Identifica a realidade referida na fonte 4.  
4.2.  Explica a importância deste tráfico para a economia das nações 

europeias? 
4.3.  Regista dois produtos comerciados em cada uma das rotas do comércio 

triangular (fonte 5). 
 
 
Fonte 5 Comércio triangular 

 
 
 

 
5. Elabora um esquema representativo das sociedades do Antigo Regime. 

 
 
 

6. Um país é tanto mais rico quanto mais metais preciosos acumular. 
 
6.1. Identifica a teoria económica a que esta frase se refere. 
6.2. Segundo essa teoria económica, o que deve um país fazer para conseguir 
acumular metais preciosos nos seus cofres? 
 
 

Bom Trabalho! 
 


