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QUESTIONÁRIO DA REVISÃO DE HISTÓRIA 

 

Capítulo 2: As cidades do ouro 

Páginas 18 a 27 

 

1) Observe a imagem e responda:  
 

 

Antônio Francisco Lisboa. Os doze profetas, 1800 a 1805. Conjunto de obras disposto na entrada do 

santuário Bom Jesus de Matosinho, em Congonhas, Minas Gerais. 

 

a) Qual o artista foi responsável pelas obras da imagem acima?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Qual a importância do artista para o Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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c) Os trabalhos desse artista encontram-se em quais cidades? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
2) Observe a imagem, leia o texto e responda: 
 

 

O Tropeirismo teve início no Brasil no início do século XVIII e se prolongou até o século XX, 

mais precisamente até a década de 60, quando o tropeiro foi aos poucos substituído pelo 

caminhoneiro.  

 

a) O que a imagem representa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

b) Qual era a função dos tropeiros? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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c) Dê exemplos de 4 produtos que os tropeiros comercializavam. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

d) Qual a profissão que, hoje, representa os tropeiros antigamente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) De acordo com o conteúdo estudado, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas 

afirmações abaixo.  

 

(     ) Além do cultivo da cana e da produção de açúcar, outra atividade econômica contribuiu para 

formar novas vilas no Brasil. Essa atividade é o cultivo de alimentos e criação de animais.  

 

(   ) Haviam poucas casas nos primeiros povoados. Depois, eles foram crescendo, até se 

tornarem vilas. Ali viviam pessoas com as mais variadas profissões: pedreiros, comerciantes, 

pintores, alfaiates, entre outros.  

 

(    ) Na região das minas, a maior parte dos moradores dedicavam-se à exploração de ouro e 

pedras preciosas. Poucas pessoas cultivavam alimentos e criavam animais para abastecer as 

vilas, tendo em vista que a atividade da mineradora era mais lucrativa.  

 

(    ) Mesmo com a exploração de ouro e pedras preciosas, a região das minas não acumulou 

grande riqueza.  
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4)  Leia o texto com atenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais vilas da região das minas foram Vila Rica, Ribeirão do Carmo, Vila Real, São 

José del Rei, Arraial do Tijuco e Vila do Príncipe. A partir de seus estudos e do depoimento 

acima, descreva de forma geral como eram essas vilas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) As antigas vilas tornaram se cidades turísticas. Por que isso aconteceu? Explique com 

suas palavras. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Observe a frase abaixo:  

Patrimônio Cultural ou Patrimônio Histórico Cultural é um bem preservado, que possui 

valor inestimável para a identidade e história de um povo, comunidade ou região. 

 

Diante desta informação, cite um Patrimônio cultural que você conhece na sua cidade. Caso não 

conheça. Faça uma pesquisa.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

“ Os centros urbanos ocupavam áreas montanhosas, razão da existência de tantas ladeiras 
nessas vilas. Subindo por elas, em ruas calçadas e desalinhadas… Em meio ao burburinho 

das ruas e ao barulho ritmado dos cascos dos animais de carga, as moradias urbanas eram 

visíveis...As casas desse período, erguidas com simplicidade técnica pela mão de obra 

escrava, geralmente possuíam largas fachadas e recebiam cobertura de telhas. As portas 

eram de madeira, assim como as janelas...” 

Referência:  

http://multirio.rio.rj.gov.br/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/85-atividade-mineradra/8788-as-vilas-

e-a-cidade-de-mariana. Acesso em: 11/05/2020 

http://multirio.rio.rj.gov.br/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/85-atividade-mineradra/8788-as-vilas-e-a-cidade-de-mariana
http://multirio.rio.rj.gov.br/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/85-atividade-mineradra/8788-as-vilas-e-a-cidade-de-mariana
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7) Faça a leitura do texto no quadro abaixo; a parte que está em negrito contém uma 

informação incorreta. Reescreva o texto tornando-o verdadeiro. 

  

“Com a exploração de ouro e pedras preciosas, a região das minas acumulou uma grande 

riqueza. 

Nas vilas, foram construídos prédios públicos, casarões, lojas e igrejas. 

Todos se beneficiavam da riqueza das vilas: lá viviam também as pessoas escravizadas, 

que trabalhavam nas minas, e muitas pessoas livres pobres que passaram a ganhar muito 

dinheiro.” 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8) Quais são as construções preservadas nas cidades turísticas que contam a história do 

período colonial? Dê exemplos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


