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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: 15 e 16 de setembro (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: 35 pontos
 Bibliografia: material didático utilizado durante a 2ª 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:
- Cap. 23 Independência da América Espanhola.
- Cap. 24 O Período Pombalino e as contestações ao Antigo Regime no Brasil.
- Cap. 25 Os caminhos até a independência do Brasil.
- Cap. 26 O Primeiro Reinado.
- Cap. 27 Período Regencial.

IV - Habilidades:
- Analisar as causas das revoltas emancipacionistas.
- Caracterizar o Antigo Sistema Colonial.
- Contextualizar o surgimento do despotismo esclarecido em Portugal.
- Identificar os princípios básicos do período pombalino.
- Descrever as principais transformações ocorridas no Brasil com a chegada da Família Real
Portuguesa.
- Identificar os principais grupos políticos que se articularam no período da independência.
- Analisar o movimento de emancipação brasileira dentro de um contexto ideológico liberal.
- Caracterizar a organização do Estado brasileiro a partir da Constituição de 1824.
- Analisar os aspectos políticos,econômicos e sociais do Brasil no I Reinado.
- Identificar os principais fatores responsáveis pela abdicação de D.Pedro I ao trono brasileiro.
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- Caracterizar o período regencial quanto a sua organização política e social.
- Analisar os fatores responsáveis pelas revoltas ocorridas no Período Regencial.
- Explicar e contextualizar o Golpe da Maioridade.
V - Orientações de estudo:
- 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.

VI - Atividade a ser entregue no dia da prova:
- Resolva a atividade, Revisitando a História, da página 517, da questão 01 a 05 e entregue-a
juntamente a avaliação.
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