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Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 3

1. (UFPE) As Cruzadas tiveram caráter:
a) exclusivamente religioso, buscando resgatar a Terra Santa das mãos dos árabes e expandir o 
catolicismo.
b) exclusivamente comercial, buscando novas terras para a agricultura e mercado para os produ-
tos europeus.
c) religioso e comercial, buscando conciliar a ação expansionista religiosa à abertura de novas 
rotas comerciais.
d) político e religioso, buscando ampliar o poder do Papado e produzir uma fusão entre o catoli-
cismo e o islamismo.
e) político e comercial, buscando o absolutismo monárquico e abrir mercados para produtos do 
Vaticano.

2. (Vunesp) A atual administração norte-americana realiza uma série de ações no Oriente Médio 
tendo como objetivo declarado levar a democracia e a liberdade para os povos da região. Seus 
maiores adversários têm sido os fundamentalistas islâmicos, que acusam os ocidentais de reedi-
tarem as Cruzadas.
a) O que foram as Cruzadas?
b) O que os fundamentalistas islâmicos pretendem dizer hoje quando afirmam que os ocidentais 
estão reeditando as Cruzadas? 

3. Leia atentamente:

 “… Apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila 
algumas inchações. Algumas destas cresciam como maçãs; outras, como um ovo; Cresciam umas 
mais, outras menos; chamava-as o populacho de bubões. Dessas referidas partes do corpo logo 
tal tumor mortal passava a repontar e a surgir por toda parte. Em seguida, o aspecto da doença 
começou a alterar-se; começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais 
manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo.”

Giovanni Boccaccio, Decameron.

Agora responda:
a) Retire do texto palavras desconhecidas e busque o seu significado.
b) De acordo com o texto, indique quais os sintomas da doença.
c) A que doença se refere o texto? Indique a quantidade de pessoas atingidas e o local em que 
ela se disseminou.
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4. Apesar do insucesso religioso, as Cruzadas contribuíram para acelerar as mudanças que ocor-
riam na Europa. Indique dois desses acontecimentos, explicando-os.

5. Coloque V (verdadeiro) e F (falso).
a) O mestre de ofício era o dono da oficina e de todos os instrumentos. (     )
b) A região de Champagne se destacava nas feiras. (     )
c) O comércio internacional gerava poucos lucros. (     )
d) A letra de câmbio impedia que os comerciantes realizassem grandes e longas viagens. (     )
e) A região de Flandres dominava o comércio no Mar do Norte. (     )

6. As alternativas abaixo são referentes ao nascimento das Ordens Militares, exceto:
a) Para proteger os novos territórios cristãos foram criadas as Ordens Militares.
b) As principais Ordens Militares foram as dos Hospitalários.
c) A Ordem dos Templários tinha como função defender o Templo de Jerusalém.
d) As ordens eram formadas por cavaleiros, sob a direção da Igreja.
e) A defesa da fé incluía proteger os peregrinos.

7. Observe a imagem abaixo:

A Catedaral de Reims, construída entre 1211 e 1311 na França, é um dos exemplos mais representativos do estilo 
gótico.
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Agora responda:
a) Quais as principais características do estilo gótico?
b) Faça uma ilustração que represente o estilo românico e indique suas principais características.

8. Leia atentamente:

 “A centralização se acelerou no reinado de Felipe Augusto (1180 a 1223), na dinastia dos 
Capetos, ao combater e derrotar os reis ingleses, senhores feudais de boa parte do território.”

SHCNEEBERGER, Carlos Alberto. Minimanual compacto de História Geral. 2º ed. São Paulo: Rideel, 2003.

Agora responda:
a) Do que trata o texto?
b) De acordo com os seus estudos, explique quais as causas da centralização citada no texto.

9. A literatura do final da Idade Média apresentou temas e formas bastante variados. Pesquise e 
indique duas obras literárias e seus autores. Escolha uma delas, escreva uma frase que a expli-
que e elabore uma ilustração.

10. Complete com expressões referentes aos sinais de crise:

a) A peste encontrou um campo fértil para se propagar também por causa da ________________
_________________
b) A epidemia encontrou a população __________________, sem anticorpos para a doença.
c) A população urbana sofria com o _______________________________ e alguns banqueiros 
faliram.
d) Os ____________________________________ passaram a explorar mais intensamente os 
camponeses.
e) A crise atingiu todas as ___________________________________


