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FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO 
 

1. Ordena os acontecimentos cronologicamente (do mais antigo para o mais 
recente): 

 
Implantação Da República em Portugal; Portugal perde a sua Independência para 
a Espanha; Entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia; Expo 98 
em Lisboa; Conquista de Constantinopla (atual Istambul), pelos turcos. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. Coloca as palavras nos espaços correspondentes: 
 

O _________________________ foi um dos maiores da história da humanidade. 
Este império deixou-nos, entre outras heranças a _______________ e o 
_____________. A capital deste império era a cidade de ____________, que é 
hoje a capital da ___________. A seguir à sua queda a Europa dividiu-se em 
vários ____________. Entre outras causas a queda deste império ficou a dever-
se às invasões _______________. O período que se inicia com a queda deste 
império é conhecido como _____________________. Neste período assiste-se à 
___________________ da Europa. As ____________ diminuem de tamanho (e 
algumas desaparecem). 

 
Bárbaras; Roma; cidades; império romano; reinos; ruralização; Itália; língua; 
Idade Média; direito. 

 
3. Nomeia os continentes e os oceanos. Assinala a Europa no mapa. Assinala 

Portugal no mapa. 
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4. Assinala as seguintes afirmações com um V (verdadeiro) ou um F (falso): 
 
Todos os homens e mulheres actuais descendem de Adão e Eva 
 
Os seres humanos são o resultado de uma lenta evolução que começou há 
milhões de anos com o aparecimento das primeiras células 
 
Os homens e as mulheres são diferentes – o cérebro dos homens está mais bem 
organizado que o das mulheres, o que faz com que os homens pensem mais e 
melhor 
 
Os seres humanos não são todos iguais – há raças inferiores e superiores 
 
Os seres humanos são todos da mesma espécie – não há diferenças significativas 
entre as diversas etnias 

 
 

5. Preenche os espaços em branco com a opção correcta: 
 
Portugal é um dos países com as fronteiras mais antigas e estáveis da Europa. 
Tornou-se independente no século ____ (XII, XIII, XIV), o que significa que tem 
mais de ____ (500, 700, 800) anos. O primeiro rei de Portugal foi 
__________________________ (D. Fuas Roupinho, D. Afonso Henriques, D. 
José I). Uma das fases mais dinâmicas e interessantes da história de Portugal é a 
da __________________ (expansão, construção, inovação) que corresponde 
aos séculos XV e XVI, pois colocou Portugal em contacto com outras ________  
(construções, culturas), modificando radicalmente a forma como a Europa se via 
e via o mundo. 
 

6. Escolhe, sublinhando, a frase correcta: 
 

Portugal é uma nação antiga resultante de várias heranças culturais. Entre elas 
destaca-se a herança romana, que nos deu a língua (de origem latina), o direito, 
etc. 
 
Portugal é uma nação antiga que se fez por vontade exclusiva dos seus primeiros 
reis. Foram eles que tudo decidiram e estabeleceram, inclusive a língua que se 
haveria de falar. 
 

7. Das seguintes personagens históricas, escolhe duas que tenham sido 
rei(s)/rainha(s) de Portugal e o atual Presidente da República. 

 
Infante D. Henrique; D. João V; Marcelo Rebelo de Sousa; D. Leonor Teles; 
Mouzinho da Silveira; Florbela Espanca; D. Maria I; António Costa. 
 
Rei(s)/rainha(s) de Portugal ________________________________________ 
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 Presidente da República ___________________________________________ 
 
 

8. Constrói uma barra cronológica com os acontecimentos (abaixo) e respectivas 
datas: 

 
 
Revolução Liberal; Ano do teu nascimento; Vasco da Gama chega à Índia; 
Restauração da Independência de Portugal; Revolução dos Cravos; Batalha de S. 
Mamede. 
 
 
 
 

       Bom Trabalho! 
 
 
 
 
                                                                                  


