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História 7º 

Atividade para segunda -feira (04 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Aula virtual- paginas 186 e 187 

Conteúdos; Religiosidade e Igreja Cristã  

Compra de indulgências 

Práticas pagãs  

Link no grupo 

  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 04 de março de 2020. 

Professora:   Gleicieli                                           Série: 7º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Fazer um resumo das paginas 186 e 187 

 



 

 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 28/04 

Correção pagina 183 

1-A moça reclama que o amado não compareceu ao encontro marcado.  

O ponto de vista é da mulher. 

 

2- Trata se de uma cantiga de amigo 

3- Resposta pessoal- Podem mencionar novelas de tv, histórias de amor. 

 

Correção pagina 185 

1- 

a) Foi trazida da Ásia , provavelmente da China, por ratos que 

infestavam os porões do navios comerciantes das cidades italianas. 

As transmissões era por intermédio das pulgas desses ratos , que 

hospedavam o bacilo  Yersinia pestis. 

b) Por contaminação , em decorrência das péssimas condições de 

higiene e de saúde nas habitações , cidades etc. 

c) A epidemia seguiu um curso natural , com um período de 

crescimento e outro de declínio , quando os indivíduos ganharam 

mais resistência ao bacilo. 

Não chegou a ser vencida permanecendo de modo endêmico em 

vários lugares e retornando de tempos em tempos. 

 

      d)Sim, há noticias de casos de peste bubônica até mesmo em países de              

medicina adiantada, como  Canadá e Estados Unidos , embora não se 

configurem epidemias. 



Atividade 2 

a)Febre amarela, malária, cólera, tuberculose. 

b)Foi fundado o Instituto Adolfo Lutz dirigido por Oswaldo Cruz que 

desenvolveu vacinas específicas e liderou a vacinação no Rio de Janeiro. 

Além disso , a remodelação da cidade nessa época derrubou cortiços e 

vielas onde as condições de higiene era precárias. 

c)Sim , a febre amarela por exemplo, que era considerada extinta, 

retornou em 2017 e 2018, levando a necessidade de vacinação da 

população em diversas cidades , entre elas São Paulo , Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte. 


