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1. Completa os espaços em branco.

No ano de ______, pelo dia de _________ de Setembro, começou a ___________; foi 
grande a _______________ pelo mundo, tendo, em média, morrido as 
_______________ das _________. As principais queixas eram _________ que as 
pessoas tinham nas __________ e debaixo dos braços. 

Livro da Noa de Santa Cruz de Coimbra

Duas partes, peste, mortandade, virilhas, bubões, 1348, duas partes, S. Miguel, gentes.

1.1. Que consequências teve para o mundo do trabalho esta situação? Como 
tentaram os reis portugueses resolvê-la?

Os Descobrimentos são o fenómeno de expansão planetária dos povos cristãos-
europeus dos séculos XV e XVI, em que Portugal desempenha um papel vanguardista.

2. Por que se afirma que Portugal «desempenha um papel vanguardista» no 
fenómeno de expansão planetária?

3. Porquê expansão planetária?

4. Qual a diferença entre Expansão e Descobrimentos?

Fonte 1 O feito dos Portugueses

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. A que feito dos Portugueses se refere Fernando Pessoa na fonte 1?

6. Por que afirma ele que esse feito «transformou a face do mundo»?

7. O mapa representado abaixo (fonte 2) é anterior ou posterior ao «feito» dos 
portugueses? Justifica a tua resposta.
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Fonte 2 Mapa Mundo

Fonte 3 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.

8. Que instrumentos devem ser usados para medir a altura do sol? A que horas? 
Porquê?

9. O que deve ser observado depois de medida a altura do sol? Que conclusão se 
retira dessa observação?

Bom trabalho!


