
 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA A RECUPERAÇÃO DE HISTÓRIA  

 2º TRIMESTRE – 7º ANO 

 

Profª Carol Baruel  

 

Estamos terminando mais um trimestre e há alguns conceitos históricos que você precisa entender 

melhor. Por isso, essa orientação de estudos para recuperação de conteúdos é uma proposta para ajudar no 

estudo e na melhor compreensão do que estudamos ao longo dos últimos meses. A proposta é você 

responder as questões e estudá-las, dessa forma você estará estudando os conteúdos. Utilize os textos e 

exercícios da apostila, além do blog (professoracarolbaruel@blogspot.com.br) como material de apoio. Você 

pode pesquisar em livros e na internet também. 

 

VAMOS COMEÇAR? 

 

MÓDULO 9: A CRISE DO SÉCULO XIV 

1. Explique o que foi a Grande Fome (causas e consequências) e qual período em que ocorreu. 

2. Sobre a Peste Negra, responda: 

a) Como a Peste Negra chegou à Europa e qual a relação disso com o Renascimento Comercial? 

b) Como a Peste Negra se espalhou na Europa e qual a relação com o Renascimento Urbano (condições das 

cidades)? 

c) Quais grupos foram acusados de serem culpados pela Peste Negra? Por quê? 

d) Quem eram os flagelantes? 

 

3. Qual a principal causa das Revoltas Camponesas? 

4. Explique a Revolta dos Jacqueries na França. 

5. Qual a principal consequência das revoltas camponesas? 

 

MÓDULO 10: A FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS NACIONAIS MODERNAS 

6. Por que o sistema feudal não era adequado para a burguesia? 

7. Por que o sistema feudal não era adequado para os reis? 

8. Quais as vantagens da aliança entre o rei e a burguesia: 

a) Para os burgueses 

b) Para os reis 

9. Qual a consequência dessa aliança entre rei e burguesia para a Igreja Católica? 

10. Qual a consequência da aliança entre rei e burguesia para os nobres? 

 

MÓDULO 11: O RENASCIMENTO CULTURAL 

1. Explique o que foi o Renascimento Cultural. 

2. Onde foi o berço do Renascimento Cultural (onde o Renascimento teve origem)? Por quê? 

3. Explique cada uma das características do Renascimento Cultural: 

a) Antropocentrismo: 

b) Racionalismo:  

c) Individualismo:  

d) Inspiração na Antiguidade Clássica: 

e) Hedonismo:  

4. O Humanismo também foi uma característica do período renascentista. Explique quem eram os 

humanistas. 

5. Diferencie a teoria heliocêntrica da teoria geocêntrica. 
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