
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM HISTÓRIA – MARIANA 

 

 

Questão 1 – A imagem abaixo faz parte do acervo do Museu de Berry, na Austrália. Ela retrata um acontecimento 

histórico, de grandes consequências, ocorrido na Europa, no século XIV. 

 

 

A que acontecimento a imagem se refere? Explique uma causa 

desse acontecimento, relacionada ao contexto europeu da época. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

Questão 2 – No processo de formação dos Estados Nacionais, podem ser identificados os seguintes aspectos: 

a) fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do estado moderno. 

b) ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à Igreja. 

c) desagregação do feudalismo e centralização política no poder real. 

d) diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial. 

e) enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre o Estado e a Igreja. 

 

 

 

Conteúdos: 

CADERNO 2  

 MÓDULO 9 – A CRISE DO SÉCULO XIV 

 MÓDULO 10 – A FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS NACIONAIS MODERNAS 

CADERNO 3  

 MÓDULO 11 – O RENASCIMENTO CULTURAL 

 MÓDULO 12 – A EXPRESSÃO DO RENASCIMENTO NA ARTE NA LITERATURA 

 MÓDULO 13 – O CRISTIANISMO E OS CONFLITOS RELIGIOSOS 

 



Questão 3 – Observe a charge a seguir:  

 

A partir da análise da charge, considere as 

afirmativas a seguir. 

I) O fim do Feudalismo atendia aos interesses da 

burguesia e dos camponeses.  

II) A tentativa de “dividir o bolo” não surtiu efeito, 

uma vez que os camponeses ficaram com a maior 

parte do “bolo”. 

III) O poder da Igreja Católica durante a Idade 

Média impedia o avanço da burguesia e dos 

camponeses. 

IV) Dos burgueses, os reis receberam apoio político 

e financeiro e recursos para montar um exército. 

 

                

Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo e RODRIGUES, Vilmar. Capitalismo para principiantes. São Paulo: Ática. p. 47. 

Estão corretas: 

a) I, II e IV. b) I, III e IV. c) II, III e IV. d) I, II e III. e) III e IV.

 

Questão 4 – Leia o texto. 

Assinale a alternativa relacionada ao texto anterior. 

a) Os efeitos do renascimento urbano e comercial foram sentidos simultaneamente em todo o território europeu. 

b) O modo de produção servil foi imediatamente substituído pelo trabalho assalariado. 

c) A ampliação de novos mercados e centros urbanos contribuiu para a redução do crescimento populacional. 

d) O crescimento comercial europeu consolidou as relações comerciais com a Ásia, Europa e América. 

e) O renascimento comercial trouxe o crescimento das cidades, a expansão do mercado e a ascensão de um novo 

grupo social. 

 

Questão 5 – Leia um trecho da obra Hamlet de William Shakespeare. 

 

O trecho da obra de Shakespeare trasmite 

a) a inspiração no cientificismo medieval. 

b) a valorização do místico e divino. 

c) o desejo de romper com a cultura clássica. 

d) a valorização da cultura teocêntrica. 

e) a valorização do humanismo. 

“Que obra de arte é o homem: tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade; em forma o movimento, tão 

preciso e admirável; na ação é como um anjo; no entendimento é como um Deus; a beleza do mundo, o exemplo 

dos animais.”                         

 

Chegou o dia em que o comércio cresceu, e cresceu tanto que afetou profundamente toda a vida da Idade 

Média. O século XI viu o comércio andar a passos largos; o século XIl viu a Europa ocidental transformar-se em 

consequência disso”.  
Leo Huberman 



Questão 6 – Leia o fragmento abaixo. 

 

A parte grifada do fragmento descreve a posição dos pensadores renascentistas sobre os seres humanos. Com que 

visão de mundo essa proposta se chocava? Explique. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 – Observe as imagens. 

 

Identifique qual das obras abaixo é renascentista e justifique sua escolha a partir de dois aspectos presentes na 

imagem.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 – Leia. 

A forma como está descrito o trabalho no fragmento anterior nos remete à ideia de trabalho defendida por 

a) Lutero. 

b) Calvino. 

c) Henrique VIII. 

d) Papa Leão X. 

e) Papa Clemente II. 

“O Renascimento marca, portanto, o início dos tempos modernos: na arte, na ideia do papel do indivíduo na 

história e na natureza; na sociedade, na política. Fundamental a esse início é a nova visão da natureza humana: 

de que os indivíduos são livres para traçar seu próprio destino, guiados somente pelo exemplo do passado, pela 

força das circunstâncias presentes e pelas tendências de sua própria natureza interior.” 

Adaptado de: PERRY, Marvin. Civilização Ocidental. Uma História Concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 230-231. 

 

“O homem deve cumprir sua vocação, pois é a sua vida profissional que lhe dá estado de graça para sua 

consciência. Não é o trabalho em si, mas um trabalho, uma vocação, que é pedida por Deus”. 

 



 Questão 9 – Considere a imagem. 

 

Relacione a cena retratada na imagem com o surgimento das 

Reformas Protestantes na Europa. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Questão 10 – Leia o texto. 

 

Compare a visão de Lutero com as práticas adotadas pela Igreja Católica no contexto das Reformas Religiosas, no 

que diz respeito à salvação dos homens. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do papa o homem fica livre de todo o 

pecado e está salvo (...). É preciso incentivar os cristãos a esperar entrar no céu mais pela verdadeira 

arrependimento do que por uma ilusória tranquilidade.”  

95 Teses de Martinho Lutero (Adaptado). 

 


