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1. Conteúdos
Objetivo 1: O processo de interiorização e as missões jesuíticas (pp. 12 a 28)
Objetivo 2: Crises e revoltas na colônia portuguesa (pp. 30 a 40)
Objetivo 3: A Sociedade das Minas (pp. 44 a 65)
Objetivo 4: Revolução Industrial 1 – Pioneirismo Inglês (pp. 76 a 91)
Objetivo 5: Revolução Industrial 1 (pp.92 a 104)
2. Guia de Estudos
Objetivo 1: O processo de interiorização e as missões jesuíticas (pp. 12 a 28)
I) Produza um mapa conceitual sobre os Bandeirantes.
II) Responda às seguintes questões:
a) Explique a importância do gado para a expansão territorial portuguesa na América.
b) Como a interiorização da colonização modificou a realidade do Brasil colonial?

III) Como eram organizadas as missões jesuíticas e quais eram seus objetivos?
IV) Quais eram os conflitos nos quais as missões se envolviam e quais eram as principais
razões para essas animosidades?
V) Como era a escravidão indígena no período e quais as características do tráfico dos
escravos que eram originários da África?

Objetivo 2: Crises e revoltas na colônia portuguesa (pp. 30 a 40)
OBS. Lembrar-se da lógica do 5W2H para responder as questões abaixo!
1) Explique com detalhes a Revolta de Beckman.
2) Explique com detalhes a Guerra dos Mascates.
3) Explique com detalhes o Motim do Maneta.
4) Explique com detalhes a Revolta dos Patriotas.
5) Quais fatores explicam a crise pela qual Portugal estava passando durante esse período?

Objetivo 3: A Sociedade das Minas (pp. 44 a 65)
I) Sobre a mineração no Brasil, no período colonial responda:
a) Quem, onde e quando se encontrou ouro em grande quantidade no Brasil?
b) Explique o porquê da descoberta do ouro ter atraído muitas pessoas para o Brasil.
c) Relacione a exploração do ouro com a crise alimentar que a região das minas passou
no início. Como esse problema foi solucionado?
d) Quais foram as consequências (contribuições) para a economia do Brasil colonial da
mineração?
II) Monte um mapa conceitual sobre:
a) O controle sobre o ouro.
b) O controle sobre os diamantes.
c) A sociedade mineradora.

Objetivo 4: Revolução Industrial 1 – Pioneirismo Inglês (pp. 76 a 91)
Objetivo 5:Revolução Industrial 1 (pp.92 a 104)
I) Sobre a Revolução Industrial, responda:
a) O que é uma revolução?
b) Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Cite e explique a maior
quantidade de fatores que você puder.
c) Explique a revolução gloriosa e suas principais consequências.
d) Quais máquinas foram inventadas ou aperfeiçoadas, nesse período?
e) Como eram as condições de trabalho nas fábricas? Cite e explique vários exemplos.
f) Explique as características do trabalho feminino e do trabalho infantil na época.
g) Quais foram os impactos nas relações trabalhistas?
II) Monte um mapa conceitual sobre as mudanças socioeconômicas geradas pela Revolução
Industrial e, adicionalmente, cite e explique as várias “fases” das Revoluções Industriais
(através dos séculos).
III) Acessar o site abaixo e responder aos questionamentos elaborados em sala.
https://industrialrevolutioncth.weebly.com/statistics.html

