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História 7º Ano  

Atividade para segunda- feira (14 de setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Apostila paginas 182-183-184 

Mercantilismo e expansão colonial 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de setembro de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Atividades apostila pagina 184 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 08/09/2020 

Correção apostila pagina 178 e 179 

 

 

 

• Foi um processo de descoberta e exploração da costa africana , 

contornando o continente , realizado durante o século XV pelos 

portugueses. 



2- b 

 

• 3-Porque Portugal reuniu condições para se tornar pioneiro nas 

navegações ;unificação politica e situação de paz interna, 

enquanto em outras regiões europeias ainda havia guerras. 

4-  (8)- (2)-(6)-(3)-(4)-(1)-(7)-(5) 

 

5-(c) 

• 6-Combater os muçulmanos , considerados infiéis, impondo 

cristianismo ás populações islamizadas. 

• 7-Buscavam minas de ouro e também tentavam dominar as rotas 

comerciais internas da África , que se dirigiam para o norte do 

continente .Não tiveram muito sucesso , pois não conseguiram 

dominar tais rotas nem encontraram minas de metais preciosos. 

• 8- (v)-(v)- (f) 

 

Correção da pagina 180 e 181 

 

1-a)Porque se arredondavam quando enchidas pelo vento. 

B) Era o símbolo do cristianismo e também da Ordem de Cristo, a 

organização religiosa herdeira dos templários em Portugal, que 

financiava as viagens iniciais. 

c)Porque era leve, mais rápida, não precisava de remos se podia, 

assim, avançar para alto –mar, para longe da costa. 

 

2-a) O relato sobre as navegações e o esforço  que isso demandou  

do povo português. 

b) Em Os Lusíadas , os portugueses são caracterizados como heróis 

capazes de realizar um feito monumental. 

 

O poema “Mar português” fala do sofrimento que as navegações 

causaram aos portugueses. 

 

c)Não, são relatos do ponto de vista dos navegadores tratando do 

assunto como um grande empreendimento. 

d) resposta pessoal 


