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DISCIPLINA : HISTÓRIA  

SEMANA 15: 14/ 06 A 18/06 

 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8 ºA,B,C 

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL:   03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP  E  GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 18/06 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  GUERRA DOS SETE ANOS. 

HABILIDADE(S): (EF08HI06) Processos que levaram a independência dos Estados Unidos 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: USO DO LIVRO DIDÁTICO, CLASSROOM, EDUCA RIBEIRÃO, WHATSAPP, VÍDEOS 

E CHAMADAS. Assista o vídeo indicativo https://www.youtube.com/watch?v=dXC9iCU-d3Y 

 

ORIENTAÇÕES:  
   

• NÃO PRECISA COPIAR O TEXTO (SE QUISER PODE) 

• NÃO PRECISA IMPRIMIR O TEXTO (SE QUISER PODE) 
 
ASSISTIR O VÍDEO OU LER O TEXTO E CITAR QUAIS FORAM OS PONTOS MAIS IMPORTANTES DESSE CONFLITOS 
(NO MÍNIMO 5 PONTOS IMPORTANTES DESTE CONFLITO) 
ESTA ATIVIDADE É PARA NOTA. 
 
EM TODAS AS DEVOLUTIVAS, COLOCAR: 

• ATIVIDADE DE HISTÓRIA - PROF. FÁBIA CRISTINA  

• NOME DO ALUNO _____________________________NÚMERO _______SÉRIE_____ 
 
PLANTÃO DE DUVIDAS: 
SEGUNDA: 13:00 AS 14:40 
TERÇA: 13:00 AS 16:00 
QUARTA:16:40 AS 18;20 
SEXTA:17;30 AS 18:20 
*EXCETO FERIADOS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXC9iCU-d3Y


 

A Guerra dos Sete anos 

A Guerra dos Sete anos foi um conflito travado entre diversas monarquias nacionais 
européias em torno do controle de regiões de exploração colonial. Um dos lados 
dessa guerra era liderado pela França que, com o apoio militar dos austríacos, 
procurava rivalizar contra a supremacia exercida pelos britânicos nas regiões da 
América do Norte e na Índia. Além disso, esse mesmo conflito também foi marcado 
pelas disputas hegemônicas entre os Estados do antigo Sacro-Império Germânico. 
 
Em um primeiro momento desse conflito, os exércitos prussianos realizaram uma 
aliança militar com a Inglaterra, que fazia franca oposição ao apoio que os 
austríacos tinham por parte das forças francesas. Ao mesmo tempo em que esses 
exércitos se enfrentavam dentro da Europa, França e Inglaterra promoviam 
conflitos paralelos pelo controle de regiões da América do Norte, Índias Ocidentais, 
Índia, África, Mar Mediterrâneo, Canadá e Caribe. 
 
A fase colonial da guerra teve início com a invasão francesa à ilha britânica de 
Minorca, ocorrida em 1756. As ações tomadas pelos franceses foram contra-
atacadas pelas poderosas tropas inglesas, que realizaram o bloqueio britânico nas 
regiões de Toulon e Brest. Depois de sucessivas vitórias, os ingleses conquistaram 
as regiões de Quebéc, Montreal, Cabo Bretão e Grandes Lagos. Na África, 
conseguiram derrubar o controle francês em Senegal e Gâmbia. 
 
A derrota dos franceses foi completada com a entrada da Espanha, que conseguiu 
tomar a região da Louisiana do Império Colonial Francês. A vitória britânica nesse 
conflito acabou realizando uma grande transformação no cenário colonial norte-
americano. Inicialmente, os britânicos passaram a enrijecer suas relações com os 
colonos norte-americanos com a cobrança de impostos e a limitação na exploração 
das terras conquistadas. 
 
Além disso, o acordo empreendido entre as poderosas nações envolvidas nesse 
conflito garantiu à Rússia e à Prússia o controle político sobre algumas regiões do 
Velho Continente. Em contrapartida, O Império Austríaco perdeu sua posição 
hegemônica entre os fragmentados Estados Germânicos tendo os prussianos 
enquanto concorrentes. Entre todas as nações envolvidas, a França foi 
contundentemente afetada com a entrega de várias áreas coloniais para os ingleses. 
 
Com o fim do conflito, a Inglaterra saiu como grande vitoriosa, mas os custos 
gerados pela guerra enfraqueceram a sua economia. Dessa forma, a Coroa Inglesa 
decidiu impor diversos tributos para os colonos norte-americanos com o claro 
objetivo de ressarcir o prejuízo econômico produzido pela guerra. Entretanto, essa 
medida tencionou as relações com os colonos norte-americanos que, pouco tempo 



 

depois, lutaram pelo fim da dominação colonial britânica, dando início às Guerras de 
Independência dos EUA. 
Por Rainer Sousa 
Graduado em História 

Guerra dos Sete Anos: O conflito 
entre as grandes monarquias européias que marcou o fim da Idade Moderna. 
 

Fonte: SOUSA, Rainer Gonçalves. "Guerra dos Sete Anos"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/guerras/guerra-dos-sete-anos.htm. Acesso em 31 de maio de 2021. 


