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História 7º Ano  

Atividade para terça -feira (12 de maio  de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Aula online 

Link será enviado no grupo 

 

Será explicado as paginas 198-199  e peguem a apostila nova pagina 122 

e 123                                                                              

  

 

Apostila pagina 199 atividade  A_ B_ C_ D 

Mãos a obra não iremos fazer 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 12 de maio de 2020. 

Professora: Gleicieli                                             Série: 7º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 11/05 

Correção página 196 

 

1- 

(2) 

(1) 

(3) 

2-Não havia participação de mulheres apenas homens 

3-Não em geral o poeta era homem e compunha do ponto de vista 

feminino. 

4- Resposta pessoal 

5- Aspectos positivos;  

A igreja preservou o conhecimento de povos do passado em sua 

bibliotecas e também serviu como um elo social em uma época na qual o 

poder estava fragmentado. 

Aspectos negativos; 

A igreja monopolizou o conhecimento e impôs a visão teocêntrica do 

mundo .Além disso atuou como elite , pois fazia parte da nobreza feudal, 

sendo proprietária de um 1/3 das terras europeias. 
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6- As heresias eram ideias que a igreja Católica combatia na Idade Média, 

por considera-las contrarias á doutrina ou aos dogmas do cristianismo. 

7-As construções representam os estilos góticos e românico. 

O estilo gótico apresenta linhas mais suaves, com ideia de leveza , torre e 

arcos de ogiva. Transmite ideia de elevação , de força que vai para cima, 

para o céu. 

O estilo românico , de aspecto pesado , com paredes grossas e de forte 

influência romana tem teto em abóbada, arco construído com pedras e 

transmite a ideia de força para baixo. 

8- 

a)As cruzadas foram expedições  militares de cristãos , que iam ao Oriente 

Médio , principalmente a Palestina, com a intenção de dominar Jerusalém 

. 

b)Retomar o controle de Jerusalém, então sob o domínio dos islâmicos ; o 

interesse da nobreza feudal em expandir seus domínios territoriais ; e o 

interesse das cidades italianas em controlar o comercio no Mediterrâneo. 

c)As cruzadas restabeleceram as rotas comerciais entre a Europa e a Ásia , 

principalmente por intermédio de Constantinopla . O renascimento 

comercial foi um dos fatores da crise do feudalismo e esta na origem das 

transformações  que levaram as grandes navegações do século XV e XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 


