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BLOCO Nº 2
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ANO(S) 10º

º

APRENDIZAGEM
ESSENCIAL

Exploração e análise de de documentos e das características demográficas
do do Antigo Regime;

Demografia do Antigo Regime /Tema(s)do Bloco 02- PROPOSTA DE CORREÇÃO
1. Observe os documentos 1 e 2
1.1-

Relacione o regime demográfico do Antigo Regime com a Economia pré-industrial:
Tópicos de resposta:
Os documentos 1 e 2 remetem para a representação de famílias camponesas e para a
predominância do mundo rural.
O modelo demográfico do Antigo Regime assenta numa população essencialmente rural e
numa economia de subsistência. Predominância de uma agricultura pouco produtiva, com
atraso técnico e muito dependente das variações climáticas.

2. Analise o gráfico apresentado no documento 3.
Tópicos de resposta:
- O elevado preço do trigo.
- O gráfico lista o preço do trigo e o número de mortes e batizados nos anos de 1705 e
1714. Observa-se que no ano de 1709 há um aumento vertiginoso no preço do trigo que
é acompanhado por um aumento no número de óbitos. Essa relação explica que a
sociedade do Antigo Regime vivia em uma economia de subsistência e que o aumento do
preço do trigo desencadeou a fome que deixou os corpos mais vulneráveis às doenças e,
consequentemente, aumentou o número de óbitos.
2.1-

Tópicos de resposta: as epidemias e a as guerras.

3. Leia e analise o documento 4
3.1-

O autor na linha 2 quando se refere à “arte de curar as doenças”
(A)
(B) Aponta para o desenvolvimento da Medicina
(C)
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3.2-

O doc.4 refere-se a que momento da demografia do Antigo Regime
(A)
(B)
(C) Crescimento demográfico

3.3-

O doc.4 nas linhas 4 e 5 refere” que o número de nascimentos seja superior ao número
de mortes esta diferença é menos marcada nas cidades, porque muitas das pessoas que
aí vêm morrer não foi aqui que nasceram “a que movimento alude o autor?
(A)
(B) Êxodo rural
(C)

História B, 10º ano, Bloco 2 – soluções

Página 2 de 2

