
 

 
ROTEIRO DE ESTUDOS DA PROVA TRIMESTRAL 

HISTÓRIA – 8º ANO – 1º TRIMESTRE – 2012 

PROFESSOR WAGNER 

 

Instruções: Faça este orientador com muita atenção procurando refletir sobre os conteúdos que serão avaliados 
na prova. Através dele você poderá perceber o que já sabe e o que precisará estudar mais. Sua tarefa será 
marcar X na opção “sim” se você domina o conteúdo, marcar X na opção “não” se não sabe nada sobre o 
conteúdo e, marcar X na opção “mais ou menos” se você acha que precisa estudar mais o conteúdo. 
  

Conteúdo Sim Não +/- 

Sei como era organizada a sociedade na época da economia mineradora.    

Sei diferenciar as sociedades da época da economia mineradora e da economia  
açucareira. 

   

Sei explicar os motivos que fizeram com que surgissem práticas corruptas na época 
da economia mineradora. 

   

Sei definir o conceito de Antigo Regime.    

Sei como era organizada a economia do Antigo Regime.    

Sei como era organizada a política do Antigo Regime.    

Sei como era organizada a sociedade do Antigo Regime.    

Sei o significado do conceito de intervencionismo econômico.    

Sei o significado do conceito de iluminismo.    

Sei o que o iluminismo defendia e o que e quem ele criticava.    

Sei quais eram os pensadores iluministas e suas principais teorias.    

Sei definir, explicar, justificar, caracterizar, relacionar, comparar e interpretar textos.    

 
COMO ESTUDAR: 
   Agora, para organizar seus estudos procure encontrar no seu material (fichas avulsas, caderno, livro) as 
informações que você sabe, as que sabe mais ou menos e principalmente as que você não sabe. Depois de 
encontrar, escreva uma frase, no seu caderno, sobre cada um dos itens acima. Além disso, use suas revisões de 
aula para lembrar os principais conteúdos estudados ao longo do trimestre. Estude também, como trabalhar 
com fontes históricas primárias. 
Estude as ROTINAS DE TAREFA. Foram _________ rotinas: dias: 
    Reveja as anotações do professor, as suas anotações e também as A.E.C. 
 
 
COMO SERÁ A PROVA: 
   Fique atento, pois a prova deve ser feita com CANETA AZUL OU PRETA, NÃO pode ter RASURAS (se você errar 
algo, passe apenas um traço no erro), NÃO será permitido o uso de CORRETIVOS (branquinho). No final da prova 
faça uma revisão corrigindo possíveis erros de português (ortografia e acentuação) ou sobre história. Procure ler 
a prova com MUITA atenção. Veja bem a proposta de cada atenção. É MUITO importante que você faça silêncio, 
tenha concentração, e CALMA. A tranquilidade é fundamental para você fazer a prova. Fique certo que nenhuma 
pergunta será feita sem que o seu conteúdo não tenha sido trabalhado em sala de aula ou nos exercícios e 
atividades dadas. Acredite em seus estudos, na sua participação nas aulas e na sua capacidade.  Controle o 
tempo. Faça as questões mais FÁCEIS primeiramente e deixe as MAIS DIFÍCEIS para o final. 

 
 


