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História 7º Ano  

Atividade para terça -feira(30 de junho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Aula virtual 

Paginas para a aula 176-177-178 

Renascimento Urbano 

Formação da burguesia 

  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de junho de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Apostila pagina 174- iremos fazer em aula 

Apostila pagina 175 –176 -Dialogo com o presente  

 

 



 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 29/06/2020 

  

Correção da página 163 e 164 

1- 

(h) 

(a) 

(f) 

(C ) 

(E) 

(b) 

(G) 

(d) 

2-Com o domínio ideológico da igreja católica, a visão de mundo 

predominante valorizava o divino , a fé e o misticismo, ou seja, a crença 

em Deus , essa visão influenciava a arte , o senso comum e o 

conhecimento em geral, pois tudo girava em torno da religião , era uma 

visão teocêntrica. 

No renascimento , tornando o ser humano como centro da criação divina. 

3-Porque passou a se considerar a razão como a fonte mais importante do 

conhecimento, o que levou a observação da natureza , a experimentação 

e a elaboração de novos conhecimentos científicos. 

4-As obras de grandes pensadores gregos romanos foram preservados nos 

mosteiros ou traduzidas para o árabe, de onde tornaram a ser traduzidas 

para as línguas latinas que surgiam na Europa no período renascentista. 

5-mapas, bussola, instrumentos de orientação, quadrante e caravelas. 

6-(F) 

(v) 

(v) 



(v) 

(f) 

Correção da pagina165 

 

1-O quadro representa o mito do nascimento da deusa Vênus; 

Um dos filhos Cronos , o deus do tempo , castrou o pai com uma foice e 

atirou os genitais no mar. Das espumas das ondas nasceu a deusa Vênus , 

protetora do amor e beleza. 

2-No centro , há uma concha grande, sobre a qual esta posicionada 

Uma mulher nua e branca .Dos seus dois lados aparecem  figuras 

flutuando vestida com roupas brancas e vermelhas. Há flores caindo sobre 

a cena. 

3-corpo humano pintado com riqueza de detalhes que valoriza,  

tema inspirado na mitologia grega. 

4-Nessa obra, não existe traços do teocentrismo medieval. 

5-A mulher representada não é muito magra , mas também não é 

excessivamente gorda , apresenta expressão absorta , mais voltada 

Para o sonho a fantasia. 

6-Sandro Botticelli , nasceu em 1445 e faleceu em 1510.Protegido dos 

Médici , para os quais executou inúmeras obras, trabalhou também para o 

Vaticano, produzindo afresco para Capela Sistina. 

 

 

Orientação para a avaliação de historia; 

Pode ser levado na escola, ou enviado por email 

Gleici.leandro@hotmail.com 

Prazo para entrega 17/07/2020  

mailto:Gleici.leandro@hotmail.com


 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de junho de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Avalição de História 

 

1-Escreva dois principais pontos do pensamento luterano; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2-Explique o que foi a Reforma Religiosa; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3-Calvino começou a pregar em seu país , a França, mas foi perseguido e 

fugiu para Genebra, na Suíça .Suas ideias estão exposta na obra instituição 

da religião cristã; destaque duas delas; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-Defina Renascimento; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5-Neste bimestre estudamos o renascimento nas ciências e nas 

descobertas , temos alguns cientistas em destaque como Galileu Galilei 

(1564-1642) escreva o que ele comprovou ? e justifique; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6-Uma série de fatores contribuiu para o pioneirismo português como as 

estabilização, tecnologia e a classe mercantil forte; escreva sobre a classe 

mercantil forte; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7-Explique o que é mecenas; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8-O que é teocentrismo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9-As navegações marítimas europeias e as descobertas de novos 

territórios mudaram as relações econômicas politica e sociais existentes 

até o século XV, destaque duas delas; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


