
ESCOLA BÁSICA 2,3 DE CORROIOS  

 

FICHA SUMATIVA – Crise do Século XIV/Descobrimentos 

Nome:__________________________________  N.º__ Turma: 8.º C  Ano Lectivo 2009/2010 
Professor: _________________ Enc. Educação:_________________Nota:__________________ 
 

I. – SITUAR NO ESPAÇO 
1. - OBSERVA o seguinte mapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II. – SITUAR NO TEMPO 
 

2. ORDENA os acontecimentos colocando as letras da Coluna A, na Coluna B. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coluna A Coluna B 
A. Tratado de Tordesilhas 
 

B. Conquista de Ceuta 
 

C. Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança  
 

D. Achamento do Brasil 
 

E. Peste Negra 
 

F. Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia 

1º  ___________ 
 

2º  ___________ 
 

3º  ___________ 
 

4º  ___________ 
 

5º  ___________ 
 

6º  ___________ 

1.1 - ASSINALA no mapa as regiões mais importantes dos Descobrimentos 
 

Cabo da Boa Esperança – CB  Ceuta - C 
 

Brasil – B    São Jorge da Mina – S 
 

Macau – M    Japão – J 
 

Rota do Cabo +++++++++++++  Rota de Manila - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

1.2 - PREENCHE os espaços em branco do mapa que correspondem ao que 
ficou acertado no Tratado de Tordesilhas 
 

Domínio _________________ Domínio _________________ 
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III, IV, V e VI – USO DE FONTES/CONTEXTUALIZAÇÃO/CO MUNICAÇÃO 
 

3. – ANALISA com atenção os seguintes documentos.  
 

Doc. 1 – O cerco castelhano a Lisboa (1384) 
    

Estando a cidade cercada, os 
mantimentos gastavam-se rapidamente, pela 
muita gente que nela havia. (…) Na cidade 
não havia pão para vender e se o havia era 
muito pouco e tão caro que as gentes pobres 
não lhe podiam chegar (…) 
Toda a cidade estava cheia de queixas e 
tristeza, mas quando era preciso defender as 
muralhas ninguém mostrava que estava com 
fome, mas sim forte e rijo contra os seus 
inimigos. 
Fernão Lopes, Adaptado de Crónicas de D. 
João I. 
 
 
 

3.1. - INDICA os dois problemas gravíssimos do século XIV, presentes no Doc. 1.____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  
 
 

3.2. - REFERE o único problema gravíssimo do século XIV que não está presente no Doc. 1.___________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

3.3. – IDENTIFICA o acontecimento histórico português que está presente no Doc. 2.________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

4.1 - LÊ o texto com atenção e PREENCHE os espaços em branco. 
 

 

Doc. 3 - A expansão portuguesa começou com a Conquista de ________, em 1415 para resolver 
alguns problemas que o nosso país tinha, como a falta de ouro e ________. Todas as _________ 
sociais estavam interessadas nesta empreitada e apoiaram a coroa e o Infante D: ______________. 
Um dos grandes feitos dos portugueses foi a passagem do Cabo do _____________, pois nunca 
nenhum europeu tinha ultrapassado esse ponto, eles achavam que o ________ acabava aí. 
O grande objectivo do rei D. João II era chegar à ________, a terra onde abundavam as 
______________, contornando o continente _____________. Por isso quando Cristóvão Colombo 
achou que tinha chegado à ________, o rei português sabia que ele estava errado. 
 

 
4.2. - ASSINALA com V (verdadeira) e com um F (falsa) cada uma das seguintes afirmações. Escreve depois, de 
forma correcta, as afirmações que consideraste falsas. 
 

���� A vela triangular permitiu navegar a favor do vento 
_____________________________________________________________________________________________ 

���� Os produtos que os portugueses comercializavam em África eram as sedas, prata e papagaios. 
_____________________________________________________________________________________________ 

���� O sistema de feitorias foi aplicado no Brasil. 
_____________________________________________________________________________________________ 

���� Os instrumentos astronómicos como o fio de prumo e o quadrante permitiram navegar junto à costa. 
_____________________________________________________________________________________________ 

���� Vasco da Gama foi o primeiro a navegar à volta do mundo. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Doc. 2 – O mestre de Avis mata o Conde Andeiro 
   



ESCOLA BÁSICA 2,3 DE CORROIOS  

 
5. – LÊ o texto com atenção. 
 

 
5.1. - IDENTIFICA o acordo que legitima a descoberta presente no Doc. 4._________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

5.2. - RETIRA do Doc. 4, uma frase que descreva as terras da Índia._______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

6. – ANALISA com atenção o gráfico e o texto. 
 

 

GRUPOS ÉTNICOS 
 

ANOS 

1520 1570 1650 

Índios (população 
total) 

75 milhões 9 milhões 5 milhões 

Só índios do México 25 milhões 2,7 milhões 1 milhão 

Brancos (total) ? 150 mil 300 mil 

Negros (total) ? 250 mil 800 mil 

Doc. 5  – Evolução da população da América Espanhola 
 
6.1. – ANALISA os dados do gráfico, Doc. 5, que mostra a evolução da população da América Espanhola._______ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

6.2. - REFERE a principal razão para a evolução dos negros na América Espanhola.__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

6.3. - IDENTIFICA os dois tipos de portugueses presentes no Doc. 6. ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 BOM TRABALHO 
 

PROFESSOR ALCINO RAPOSO 
NovembroNovembroNovembroNovembro    de 2009de 2009de 2009de 2009    

Doc. 4 – D. Manuel I dá aos reis d Castela a notícia de da chegada à Índia 
 

Doc. 6 – Missionação 
 


