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Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 4

1. Ao mudar o modelo econômico muda-se também a visão de mundo, valores, costumes etc. 
Estudamos isso no movimento renascentista que nasceu entre as elites de ricas cidades italianas, 
no século XIV, e se estendeu, com variações, em outras regiões da Europa até o final do século 
XVI. Complementando o pensamento escreva:
• A que esse movimento estava relacionado?
• Os ideais aristocráticos da cavalaria medieval deram lugar a quais tipos de valores?

2. É importante saber que os homens do Renascimento não negavam a existência de Deus, mas 
colocavam em primeiro plano os interesses humanos e terrenos. Portanto, a importância que o 
homem adquiria era à base de quê? E onde surgiu?

3. A visão humanista do mundo, para mudar o pensamento teocêntrico da Idade Média, manifes-
tou-se na política, na ciência, nas artes e em outros aspectos da cultura da elite européia. Desta-
camos aqui uma dessas visões: o reconhecimento da racionalidade humana. Assinale abaixo a 
alternativa que descreve esse tema.
a) A racionalidade defendia a busca da verdade por meio da investigação, da reflexão pessoal, 
pois compreendia o homem como um ser racional e livre.
b) Os racionalistas defendiam os estudos da Antiguidade Grega, buscando sempre o pensamento 
filosófico e artístico, pois acreditavam no raciocínio humano.
c) Os pensadores da racionalidade humana defendiam a educação para a qualidade de vida e do 
trabalho das pessoas.
d) A visão da racionalidade estava centrada na análise da bíblia para explicar o mundo.

4. O estudo dos novos conhecimentos e dos autores da Antiguidade Clássica favoreceu impor-
tantes avanços no conhecimento e um deles foi o desenvolvimento de novas ciências a partir das 
viagens marítimas impulsionadas com a:
a) História, Geografia, Matemática e a Psicologia.
b) Geografia, Cartografia, Botânica e a Zoologia.
c) Psicologia, Cartografia e a História.
d) Astronomia, Psicologia, Geologia e a Zoologia.
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5. A arte renascentista é de grande beleza até os dias atuais, esses estudiosos e artistas tiveram 
apoio financeiro para produzirem, pois o financiamento de atividades intelectuais e artísticos pas-
sou a representar uma forma de obter status social. Como eram conhecidos tais patrocinadores? 

Assinale a alternativa correta.
a) Marchan.
b) Filantropos.
c) Mecenas.
d) Assistencialistas.

6. O grande centro da arte renascentista foi a Península Itálica, ainda hoje muitas obras em-
belezam os museus da Itália. Para a produção de tais obras, artistas e estudiosos recebiam apoio 
dos Mecenas. Pensando nisso, defina mecenato e o que representava.

7. Com o avanço da economia mercantilista e novas visões do mundo, através da racionalidade 
científica, as críticas do domínio da Igreja Católica criaram um ambiente favorável ao desenvolvi-
mento de novas interpretações da Bíblia. Uma das camadas sociais interessadas em romper com 
a Igreja Católica foi a burguesia. Explique por que.

8. Um monge alemão, Martinho Lutero, revoltou-se contra várias posturas da Igreja Católica. As-
sinale abaixo as posturas da Igreja que Lutero criticava.
(   ) A venda de cargos eclesiásticos a pessoas que não tinham vocação.
(   ) A autoridade máxima do papa.
(   ) Só a Igreja Católica detinha o saber, em detrimento da fé.
(   ) A grande miséria em que vivia o baixo clero romano.
(  ) A venda de indulgência, que asseguraria o perdão dos pecados de uma  pessoa a partir do 
pagamento.

9. Lutero, com o apoio dos príncipes alemães, difundiu sua doutrina que tinha três pontos princi-
pais. Relate-os, definindo cada um.



3

Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 4

10. A Reforma Protestante iniciada por Lutero abriu caminhos para novos reformadores, como 
o calvinismo e o anglicanismo. Assinale C (calvinismo) e A (anglicanismo) nas frases correspon-
dentes às doutrinas dessas correntes protestantes.
(   ) Manteve quase todos os princípios luteranos e estabeleceu a idéia da predestinação abso-
luta.
(   ) A fé não levava à salvação, mas era o sinal da graça divina.
(   ) Ato de supremacia, que proclamou o rei como único e supremo chefe da Igreja.
(   ) A riqueza e o lucro deixavam de ser um pecado, passavam a ser vistos como um meio para 
glorificar a Deus.
(   ) Movimento reformador que teve origem essencialmente política e também por um pedido de 
divórcio do rei negado pelo papa.

11. A Igreja Católica Romana tenta recuperar rapidamente seu prestígio social e para isso tomou 
medidas para reorganizar sua estrutura interna. Responda abaixo: quais foram essas medidas?

12. No período da Contra-reforma os cardeais da Igreja Católica, sob a direção do papa, re-
uniram-se entre 1545 e 1563 na cidade de Trento, na Itália, para discutir as reformas. Assinale V 
(verdadeiro) e F (falso) nas frases que trazem as reformas do Concílio de Trento.
(   ) O Concílio de Trento aceitou as mudanças doutrinárias realizadas pelos reformistas.
(   ) Condenou a corrupção interna proveniente da venda de cargos eclesiásticos, relíquias e in-
dulgências.
(   ) Reafirmou que um bom católico é julgado só por suas boas obras e o dízimo.
(   ) Exigiu-se que o clero voltasse a ter uma vida simples, espiritual e obrigação de ter uma con-
duta exemplar.
(   ) O Concílio de Trento reafirmou a divisão da comunidade cristã na disputa entre católicos e 
protestantes por adeptos.

13. Na disputa por fiéis a Igreja Católica utilizou diversos meios para conter o protestantismo e 
alcançar novos fiéis, um deles foi a reativação do Tribunal do Santo Ofício (ou Inquisição). Para 
esclarecer a função desse órgão da Igreja, explique abaixo o que faziam.
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14. A Cristandade na Europa do século XVI estava dividida em várias igrejas. Dentro de cada país 
as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do rei, e na França essa divisão era mais acirrada 
entre católicos e calvinistas. Assinale abaixo a alternativa que descreve a mais grave crise entre 
os fiéis dessas religiões e a mando de quem.
a) A perseguição huguenote, a mando do rei da França, que era Luterano.
b) A Noite de São Bartolomeu, com o massacre de cerca de 3 mil huguenotes, em Paris, a mando 
da mãe do rei.
 c) O terrível episódio do massacre protestante em Lion, a mando da mulher do rei.
 d) A Noite de São Bernardo, onde vários evangélicos foram massacrados em Lion, a mando do 
rei.

15. Na contra-reforma a Igreja Católica crio também o Index para ao menos tentar controlar idéias 
contrárias a sua doutrina, pensando nisso, explique a criação desse índice.

16. A Reforma católica teve forte apoio dos reis de Portugal e da Espanha, países que con-
tribuíram com a expansão do catolicismo na América através das missões dos _____________. 
Assinale a alternativa correta.
a) Padres diocesanos da ordem de São Pedro.
b) Papas da ordem de São Bento.
c) Jesuítas da ordem da Companhia de Jesus.
d) Capuchinhos da ordem de São Francisco.

17. As várias tensões e conflitos entre protestantes e católicos na França provocaram milhares de 
mortes que só terminaram com uma promulgação. Qual é essa promulgação,  o que ela conce-
deu?

18. A Reforma Católica surgiu, no seu interior, com dupla finalidade nesse período tão conturbado 
para o clero romano. Assinale a alternativa que relata tais finalidades para a contra-reforma.
 a) Montar seminários para os padres e catequese.
 b) Criar novas doutrinas e aceitar novas propostas religiosas.
 c) Mudar os rituais católicos e se separar da política.
 d) Conter o avanço do protestantismo e discutir as críticas internas da própria igreja.
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RESPOSTAS

1. Estava relacionado ao fortalecimento da burguesia nas cidades medievais.
Deram lugar aos valores burgueses que consagravam o lucro e o sucesso individual.

2. A importância que o homem adquiria era à base do humanismo, que surgiu nos centros urba-
nos mais desenvolvidos na Península Itálica, sobretudo na cidade de Florença.

3. Resposta A.

4. Resposta B.

5. Resposta C.

6. Mecenato é o financiamento de atividades intelectuais e artísticas por ricos banqueiros e 
comerciantes. Representava uma forma de obter status social.

7. A burguesia pretendia aumentar seus lucros e acumular riquezas, o que era condenado pela 
Igreja.

8. ( X ) A venda de cargos eclesiásticos a pessoas que não tinham vocação.
( X) Só a Igreja Católica detinha o saber, em detrimento da fé.
( X ) A venda de indulgência, que asseguraria o perdão dos pecados de uma  pessoa a partir do 
pagamento.

9. Justificação pela fé, ou seja, a pessoa é salva por meio da fé, e não pelas obras que pratica.
Sacerdócio universal, a interpretação pessoal da Bíblia dos crentes.
Negação da infalibilidade da Igreja, a única fonte da verdade é a Bíblia, e não a tradição ensinada 
pela Igreja.

10. C - C - A - C - A 
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11. Entre 1534 e 1590 papas reformadores reorganizaram as finanças, exigiu-se o preenchimento 
dos cargos da Igreja por padres destacados pela integridade moral e adotou-se uma política 
intolerante com os padres de conduta duvidosa.

12. F - V - F - V - V

13. A Inquisição, criada no século XIII, foi reorganizada para agir como guardiã da fé católica, 
investigando e punindo os suspeitos de se comportar de acordo com as idéias condenadas pela 
Igreja ou de defendê-las.

14. Resposta B.

15. O index é uma lista de livros proibidos à leitura pela igreja, que considerava prejudicial à fé 
católica - antes de serem impressos os livros passavam pela censura da Inquisição.

16. Resposta C.

17. Só terminou com a promulgação do Edito de Nantes, em 1598, que concedeu liberdade de 
culto no país.

18. Resposta D.


