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Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 4

1. Leia atentamente:

“(…) o contato com a Antiguidade Clássica ocorreu através dos bizantinos e dos árabes, que 
difundiram no Ocidente as obras do filósofo Aristóteles, a geometria de Euclides e novos conhe-
cimentos em astronomia, geografia, medicina, química e outras ciências que ampliaram o panora-
ma intelectual da cristandade.”

ELLAURI, S. Edad Media. Buenos Aires: Kapeluz, 1972. 

Agora responda:
a) Explique o que era “o contato com a Antiguidade Clássica” no Renascimento. 
b) Explique o reconhecimento da racionalidade humana no período.

2. Leia atentamente.

“Em minha juventude o tempo ainda era tenebroso e cheirava à infelicidade e à calamidade dos 
godos, que haviam destruído a boa literatura; mas pela vontade divina, devolveram-se às letras, 
na minha época, a luz e a dignidade. Agora, todas as disciplinas foram restituídas à sua pureza e 
as línguas, instauradas: o grego, sem o qual é uma vergonha alguém dizer-se sábio, o hebraico, o 
caldaico, o latino; as expressões tão elegantes e corretas de uso, que foram inventadas em meu 
tempo por inspiração divina…”

Rabelais escreve ao seu filho Pantagruel.

Agora responda:
a) A que estava ligado o movimento renascentista?
b) Seria correto afirmar que no Renascimento fora negada a existência de Deus? Justifique.

3. (Cesgranrio-RJ) O Humanismo renascentista assinala, no plano das transformações intelectu-
ais, o início dos chamados “Tempos Modernos”, podendo ser identificado por uma das seguintes 
proposições:
a) o Humanismo foi a doutrina filosófica do Renascimento e a imitação da Antiguidade greco-
romana foi a sua característica marcante.
b) o Humanismo, ao valorizar acima de tudo a tradição clássica greco-romana, constitui um movi-
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mento contrário ao Renascimento.
c) a valorização do homem moderno e a recusa em conhecer todo e qualquer valor à Antiguidade 
Clássica era a principal tônica do Humanismo.
d) o Humanismo buscava recuperar a tradição clássica, os valores greco-romanos, reinterpretan-
do-os à luz das novas preocupações culturais.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

4. Ligue o autor à sua obra:

SANDRO BOTTICELLI    São Jorge

MICHELÂNGELO     O nascimento de Vênus

DONATELLO      Moisés

5. Leia atentamente.

“A pintura da Capela Sistina foi restaurada durante 15 anos, tendo sido aberta ao público em abril 
de 1994. Calcula-se em 4 milhões de dólares o custo dessa obra, que foi financiada por uma rede 
de televisão japonesa. O resultado não agradou a todos. Alguns estranharam a claridade das cores 
nas pinturas que, segundo eles, não corresponderia à concepção original, que teria cores mais 
escuras.”

PROENÇA, Graça. O Renascimento. São Paulo: Ática, 1998.

Agora responda:
a) Qual foi o autor da pintura do teto da Capela Sistina?
b) Qual cidade italiana foi o centro do Renascimento e qual a relação das obras do período com 
os papas?

6. (Fatec-SP) Henrique VIII, Lutero e Calvino foram vultos da Reforma Protestante. Indique a al-
ternativa ligada, respectivamente, a seus nomes:
a) 95 Teses Contra a Venda de Indulgências, Instituição da Religião Cristã e Doutrina da Justifica-
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ção pela Fé.
b) Doutrina da Predestinação Absoluta, Criação da Igreja Anglicana Independene e a Paz de Au-
gsburgo.
c) Concílio de Trento, Venda de Indulgências e Index.
d) Criação da Igreja Anglicana Independente, 95 Teses Contra a Venda de Indulgências e Doutri-
na da Predestinação Absoluta.
e) Edito de Nantes, Paz de Augsburgo e Paz Kappel.

7. Leia atentamente:

“A Companhia de Jesus era uma força militante, equiparada com uma couraça celestial e armas 
espirituais para a conquista das almas perdidas para o protestantismo e para o paganismo. A 
Companhia, categórica na obediência que devia ao seu Geral e ao Papa, foi a força internacional 
da Igreja e desenvolveu uma ação preponderante na extensão do domínio católico, na instrução 
da mocidade católica e em atrair a atenção e a devoção dos reis e nobres, tão ativa no campo de 
batalha europeu da fé católica como nas missões do Norte da África, da Ásia e da América.”

GREEN. V. H. H. Renascimento e reforma. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1984.

Agora responda:
a) Explique como se deu o processo de expansão da fé católica pela Europa.
b) Cite quais os outros instrumentos da Contrarreforma.

8. Complete com V (verdadeiro) ou F (falso):
a) Segundo a Reforma, a pessoa é salva por meio da fé e não pelas obras que pratica. (    )
b) Segundo a Reforma, a única fonte da verdade é a tradição ensinada pela Igreja. (    )
c) O aumento de lucros e riquezas por parte da burguesia era recusado pela Igreja. (    )
d) As pessoas consideradas hereges eram fiéis aos ensinamentos da Igreja. (    )
e) Os reis precisavam aumentar seu poder, mas viam na força da Igreja um obstáculo para con-
quistar esse objetivo. (    )

9. Entre 1545 e 1563, os cardeais da Igreja Católica, sob a direção do papa, reuniram-se na cida-
de de Trento, na Itália, para discutir as reformas. Qual o objetivo do Concílio de Trento? Explique.
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10.  Complete a tabela:

Características da arte renascentista

O REALISMO DAS FIGURAS

A TÉCNICA DA PERSPECTIVA

VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA 
GRECO-ROMANA



5

Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 4


