
Documento 2  

A abundância de metais preciosos num Estado faz a 

diferença entre a sua grandeza e o seu poder. O 

bom estado das finanças e o aumento das receitas 

de Vossa Majestade dependem da quantidade de 

dinheiro que circula dentro do Reino. Três meios 

permitem aí chegar: atrair o dinheiro dos países 

onde ele existe; conservá-lo no reino e garantir que 

ele não saia.  
 

Colbert, Mémoire sur le Commerce, 1664  (adaptado). 

Documento 1 

Documento 4  

Na sociedade de Antigo Regime […] cada qual ocupa uma 

posição numa hierarquia rígida, segundo possui, ou não, títulos 

e tem, ou não, direito a certas formas de tratamento. […] 

As pessoas estão distribuídas por categorias, que se distinguem 

pelo nome, pela forma de tratamento, pelo traje e pelas penas 

a que estão sujeitas. 

Vitorino Magalhães Godinho,  
A Estrutura da Sociedade Portuguesa, Arcádia 

 

Documento 3  

 
Agrupamento de Escolas de Fronteira 
Escola Básica Integrada Frei Manuel Cardoso   

 

Lê, com muita atenção, o enunciado que se segue e, depois de analisares cuidadosamente os 
documentos apresentados, responde de forma clara, objectiva e cuidada. Boa Sorte! 

 

GRUPO I 
(Mercantilismo) 

I.1. Faz uma leitura atenta dos documentos 1 e 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
I.1.1 Apresenta as medidas tomadas pelos defensores da doutrina económica do Mercantilismo para atingir o 
seu principal objectivo: a acumulação de metais preciosos. 
  

GRUPO II 
(Sociedade de Ordens) 

II.1. Observa atentamente os documentos 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1 Explica a forma como estava estruturada a Sociedade no Antigo Regime. 

Ano Lectivo 2010/2011 
 

HISTÓRIA 
 

8º ano 
 

Teste de Avaliação nº 4 



Documento 6 
Piero da Cortona, The Triumph of Divine Providence (1633-39) Fresco Palazzo Barberini, Roma 

Documento 5  

Por muito mau que possa ser um príncipe, a revolta dos seus súbditos é sempre criminosa. Deus, que 
enviou o rei aos homens, quis que eles o respeitassem […], apenas a Ele se reconhece o poder de 
julgar os seus actos. 
 

Luís XIV, Mémoires pour l’année 1667  
 

GRUPO III 
(Absolutismo) 

III.1. Reflecte acerca do documento 5. 

 

 

 

 

III.1.1 Na tua folha de teste, substitui os números presentes no texto, utilizando os seguintes termos: Portugal, 
Luís XIV, Absolutismo Régio, D. João V, poder absoluto, França. 

Ao longo do Antigo Regime, vigorou na Europa um regime político que ficou conhecido por (1). Neste 
modelo de governação, o rei possuía um (2). Foi em (3) que o absolutismo régio atingiu o seu máximo 
esplendor, na figura do monarca (4). Em (5), deve-se ao rei D. Pedro II a introdução do absolutismo 
régio, embora tenha sido com (6) que este atingiu o seu auge. 

 

GRUPO IV 
(O Barroco: a Arte da Contra-Reforma) 

IV.1. Observa atentamente o documento 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.1 Apresenta as principais características do estilo Barroco presentes no fresco do documento 6. 
 



Documento 7  

Documento 9  Documento 10  

Todos os homens são naturalmente livres. 
Aqueles que, graças ao poder, ao nascimento 
ou à riqueza, beneficiam de privilégios, devem 
tratar os outros como iguais, evitando 
humilhações e exigências despropositadas. A 
violação deste princípio é que originou a 
escravidão.  

 

Diderot, “Liberdade” in Enciclopédia, 1751 

 

Documento 8  

[…] Existem apenas dois caminhos ou 

métodos para chegar à verdade 

científica. O primeiro parte das 

sensações e dos fenómenos particulares 

e tenta chegar de uma só vez aos 

princípios ou leis gerais. O segundo 

parte igualmente da observação de 

fenómenos particulares, mas percorre 

o caminho muito mais lentamente, 

numa marcha gradual, sem saltar 

qualquer degrau, até chegar a 

conclusões gerais. Este último é o único 

método verdadeiramente eficaz e nunca 

foi praticado até hoje. […] 

 

Francis Bacon, Novum Organum, 1620 

 

No contrato social, a minoria deve submeter-
se à vontade da maioria. […] É verdade que 
cada um, quando vota, exprime a sua 
própria vontade. Mas é do número total de 
votos que resultará a vontade de todos. […] 
Através do voto será exercida a soberania 
popular. 

 

ROUSSEAU, O Contrato Social, 1762 (adaptado) 

GRUPO V 
(Revolução Científica e Iluminismo) 

V.1. Nos séculos XVII e XVIII, a Europa aprofunda os seus conhecimentos científicos e renova a sua mentalidade 
e as suas ideias políticas, sociais e culturais. Toma atenção aos documentos 7 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.1 Indica o nome dado ao método a que o autor do documento 7 se refere na frase destacada.  

V.1.2 Identifica o movimento de renovação das mentalidades, referido nos documentos. 

V.1.3 Explica três dos princípios fundamentais deste movimento de renovação das mentalidades. 

 
FIM 

 
Bom trabalho! 

 
O Professor, 

Pedro Bandeira Simões 


