
 
 
 
 
 

 

 

1)  Leia o poema abaixo. (0,9 pontos) 
 

 

Como vamos chegar à Índia 
Sem o oceano enfrentar? 
O que fazer com nossos medos 
Se um monstro nos atacar? 
Se a viagem é perigosa 
Demorada também será 
O que acharemos pelo caminho 
Com certeza compensará 
Há tanto para conhecer, 
Há tanto para explorar! 
Basta os olhos abrir 
E com o ouvido escutar. 
 

 

 

 
 

 

  O poema se refere às viagens marítimas que desbravaram mares inexplorados pelos 

europeus,conhecidas como Grandes Navegações. Sabendo disso responda: 
 

a) Por que esses navegadores enfrentavam mares desconhecidos mesmo sabendo dos riscos que poderiam correr? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

b) Em que lugar eles queriam chegar? ______________________________________________________________ 
 

c) No poema, é possível perceber, que há um grande contentamento por parte dos europeus em relação às 

Grandes Navegações, mesmo sabendo dos riscos que correriam. Retire do poema um trecho que justifique essa 

afirmativa. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2) Três importantes invenções contribuíram para as Grandes Navegações. Quais são elas? Marque a 
resposta correta.(0,6 pontos) 
 
(   ) As caravelas, a canoa, o telescópio. 
(   ) A bússola, as caravelas e os aviões. 
(   ) Os mapas, o relógio, a bússola. 
(   ) A bússola, o astrolábio e o quadrante. 
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3)Responda: (1,5 pontos) 

a) Por que o continente africano é chamado de “berço da humanidade”?  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

b) Você aprendeu que os primeiros hominídeos eram nômades. Por que eles não viviam muito tempo no mesmo 

lugar? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

c) Quais foram os principais fatores que contribuíram para que os nossos antepassados deixassem de ser nômades 

para se tornar sedentários? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

4)Assinale com V as alternativas verdadeiras e F as falsas. (1 ponto) 

(    ) A missão de Pedro Álvares Cabral era chegar à Índia e retornar a Portugal com especiarias, mas, antes disso, 

eles encontraram as terras que deram origem ao Brasil. 

(    ) Os grumetes eram crianças que viajavam como aprendizes de marinheiro. Eles realizavam trabalhos pesados e 

estavam sujeitos a castigos físicos. 

(    ) Todas as mulheres também podiam participar das expedições no período das Grandes Navegações. Elas só 

cuidavam de seus lares quando queriam, as que permaneciam no reino trabalhavam na agricultura, pecuária e 

cuidavam das crianças e idosos. 

(    ) Quando a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou aqui no dia 22 de abril de 1500 eles já sabiam que se 

tratava de um continente desconhecido por todos.  

(    ) Os portugueses encontraram no Brasil uma paisagem exuberante, porém, com pouca vegetação e pouca água. 

 

 Corrija as frases que marcar como falsas. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5) Escreva a que século corresponde cada ano a seguir. (1 ponto) 
 

a) 92: século __________ 

b) 2009: século __________ 

c) 414: século __________ 

d) 500: século __________ 

e) 2001: século __________ 
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