
 
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – 7º ANO 

RECUPERAÇÃO FINAL DE HISTÓRIA  

PROFª CAROL BARUEL 

 
Estamos terminando o ano e há alguns conceitos históricos que você precisa entender melhor para ir bem 

preparado para o 8º ano. Por isso, foram selecionados os principais conteúdos dos principais módulos estudados 

durante o ano letivo para você revisar. Abaixo estão listados os conteúdos e o que você precisa revisar em cada 

módulo. Não deixe de utilizar os textos e exercícios da apostila, além do blog como material de apoio 

(professoracarolbaruel@blogspot.com.br).  

 
Módulo 3: Árabes – uma civilização, um profeta, uma nova religião 

- Características do mundo Pré-Islâmico (tribos, religião, cidades importantes); 

- Maomé e o Islamismo (características da religião, como a religião foi fundada, livro sagrado, pilares da religião); 

- A Hégira; a morte de Maomé e a divisão entre sunitas e xiitas; 

 

Módulos 4 e 5: Feudalismo 

- Características de um feudo e os tributos (impostos servis); 

- Características do feudalismo: 

 Política (relações de suserania e vassalagem; descentralização do poder do rei) 

 Econômica (economia autossuficiente, agrícola)  

 Social (sociedade estamental, estudar a pirâmide e as classes sociais – nobreza, clero e camponeses). 

 

Módulo 6: Idade Média na Europa – dez séculos de altos e baixos 
- As Cruzadas e suas motivações/causas. 

 

Módulo 8: O comércio e a cidade mudam a Europa feudal 

- Causas do Renascimento Comercial e Urbano 

- O surgimento da burguesia e de novos ofícios; as ligas ou hansas; corporações de ofício e guildas 

- Como o clero e a nobreza encaravam as modificações trazidas pelo renascimento comercial e urbano? 

 

Módulo 9: A crise do século XIV 

- A Peste Negra (1347 – 1350) 

 

Módulo 13: O cristianismo depois da reforma – uma religião, várias igrejas 

- Fatores que levaram ao enfraquecimento do poder da Igreja Católica no século XVI; 

- A Reforma Protestante na Alemanha – Martinho Lutero; 

- João Calvino, o calvinismo e a aprovação do lucro e do acúmulo de riqueza; 

 

Módulo 14: A Contrarreforma e os conflitos religiosos 

- A reação da Igreja Católica: Concílio de Trento, Inquisição, Index, Companhia de Jesus; 

 

Módulo 15:  Navegações na Idade Moderna: novos mares, novos mundos 

- Motivos do pioneirismo português nas Grandes Navegações 

- O Tratado de Tordesilhas - Consequências das Grandes Navegações e principais mudanças ocorridas na Europa com 

os “descobrimentos” de outros territórios 

 

Módulo 18: A chegada dos Portugueses 

- Características do Período Pré-Colonial: extração do pau-brasil, capitanias hereditárias (carta de doação e foral). 
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