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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Ele consta de informações gerais,
uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a continuidade dos seus
estudos, algumas orientações de estudo específicas da disciplina e uma atividade a ser realizada em casa
durante o período de preparação para a prova.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e
a realização completa e precisa da atividade indicada neste roteiro.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que
pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.
II – INFORMAÇÕES GERAIS
 Data das provas: o cronograma com o horário de aplicação das provas será divulgado em sua sala e nos
corredores da escola e no site do colégio.
 Valor da prova: 30 pontos
 Bibliografia: material didático utilizado durante a 1ª etapa do ano letivo em curso: livro-texto, caderno de
anotações, exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas durante a 1ª etapa)
 Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões
de múltipla escolha; uma das questões da prova refere-se à atividade realizada em casa e terá o valor de
10% do total da prova.
 Duração de cada prova: 90 minutos
 A atividade realizada em casa deve ser entregue no início do horário de aplicação da prova.
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
Temas e tópicos:

- O Antigo Regime em crise : Revoluções Inglesas e Iluminismo e a Revolução Industrial..
- A Revolução Francesa
- O Período Napoleônico.
- O Congresso de Viena.
- A Economia Liberal.
Habilidades:

- Caracterizar o Antigo Sistema Colonial.
- Contextualizar os conflitos e seus desdobramentos que levaram as Revoluções Inglesas.
- Identificar as principais alterações geradas pelas Revoluções Inglesas.
- Identificar os princípios básicos do Iluminismo.
- Identificar os principais pensadores do Iluminismo
- Descrever as principais razões que levaram a Revolução Industrial.
- Diferenciar as duas fases da Revolução Industrial.
- Analisar as transformações geradas pela Revolução Industrial.
- Analisar a expansão napoleônica pela Europa e suas medidas econômicas e políticas.
- Identificar as diferenças entre as Colônias do Sul e do Centro – Norte.
- Identificar as principais escolas liberais do século XVIII, suas características e seus representantes.
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- Contextualizar os fatores responsáveis pelo início da Revolução Francesa.
- Analisar os vários significados da Revolução Francesa.
- Identificar as fases do movimento revolucionário francês bem como os principais fatos que ocorreram em
cada fase.
- Identificar as principais medidas adotadas pelo Congresso de Viena.
- Analisar a política adotada pela Santa Aliança.
IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA:

- Leia cada capítulo indicado e elabore seu próprio esquema. Volte ao livro quantas vezes forem
necessárias.
- Refaça todos os exercícios e avaliações.
- Não deixe para estudar nas vésperas da prova. Crie seu próprio calendário diário.
- Se necessitar de alguma informação, procure o seu professor.

V - ATIVIDADE A SER ENTREGUE NO DIA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO:

- Resolva a atividade entregue juntamente com o roteiro e a entregue juntamente com a avaliação.
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