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                                                                História 7º Ano  

Atividade para segunda- feira  (06 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Aula virtual para 06/07 

Pagina 180 -181 A grande crise do século XIV. 

  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de julho  de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Página 180 iremos fazer em sala essas atividades; 

 

Apostila pagina 182-183 mural do conhecimento – atividades para casa; 

Mandar foto das atividades 180-182-183 

 



 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 30/06 

Correção da pagina 174 

1- (x) o Crescimento das feiras. 

2- Como os arados e as ferramentas de ferro, que substituíram os de 

madeira , houve mais produção , gerando excedentes que puderam 

ser comercializados na feiras. 

3- Não, as feiras do fim da idade média  também eram locais de 

encontro e diversão para a população local e pessoas que vinham 

de outras regiões. 

4- A palavra burguesia vem de “burgo”, que significa “cidade”. O 

habitante do burgo era burguês e dai veio o termo burguesia. 

5- Os senhores feudais obtinham benefícios com as feiras porque 

cobravam taxas e impostos pelo uso do território  e das pontes e 

estradas .Alem disso também cobravam impostos do comércio. 

 

Correção da pagina 175-176 

 

1-Detalhes como animais carregados com mercadorias e a presença 

de baús e sacas. 

2- semelhanças; Nas duas épocas , as feiram foram locais de 

encontro de mercadores que ali vendiam seus produtos e 

originaram cidades. 

Diferenças; foram épocas distintas (Europa , séculos XII a XV ;Brasil 

séculos XII a XIX, estendendo – se até o século XX) .Na Europa as 

feiras ocorriam em terras feudais , no Brasil , eram áreas 

pertencentes a colônia portuguesa. 

3- Hábitos culinários herdados dos tropeiros , pratos típicos como 

feijão – tropeiro, uso de banha de animais para frituras e consumo 

de carne seca e torresmo. 

 

 

 

 

 

 



Orientação para o simulado; 

Prazo para entrega; 17/07/2020 

Deixar na escola 

Ou enviar por email; gleici.leandro@hotmail.com 

Conteúdo 2º bimestre págs 122 a 158 

Duvidas estou a disposição 
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de julho  de 2020. 

Professora:                                             Série: 7º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Simulado de História 2ºbimestre 

 

 

 

1-Assinale a alternativa correta; 

 referente a Martinho Lutero; 

 

(a)Professor de Teologia na universidade de Wittenberg , era 

estudioso critico ferrenho dos desmandos a que assistia dentro do 

próprio catolicismo. 

(b)Frade nascido na cidade de Roccasecca ,foi  filosofo e professor 

da Universidade de Paris. 

(c)Um Africano que nasceu na cidade de Tagaste , tornou se bispo 

de Hipona. 

(d)Ele foi um pensador diplomata , poeta e musico que viveu na 

Republica de Florença e sua terra natal , no auge do movimento 

renascentista italiano. 

(e)Um astrônomo italiano que comprovou o heliocentrismo ao 

aperfeiçoar a luneta astronômica. 

 

2-Assinale a alternativa correta , para a características gerais do 

renascimento; 

(a)Misticismo 

(b)Forte espiritualidade 

(c)Humanismo, Racionalismo, conhecimento cientifico, retratos e 

valorização das formas humanas. 

(d)Conhecimento pela fé 

(e) Teocentrismo 

 

3-O Renascimento nas Ciências e nas descobertas;  

Complete; 



 

No século XVII o grande destaque foi -------------------------------------

(1643-1727)matemático , físico e astrônomo inglês que descobriu 

inúmeras leis da física entre elas a lei da gravitação universal. 

(a) Galileu Galilei 

(b) Nicolau Copérnico 

(c) Andre Vesálio 

(d) Isaac Newton 

(e) Roger Bacon 

 

            4-Complete; 

Em 03 de agosto de 1942, Colombo partiu do Porto de Palos , na Espanha 

com três caravelas -----------------------------,-------------------e ----------------------

. 

(a)Santa Maria, Pinta e Niña.  

(b)Santa Maria, Preta e Niña. 

(c)Branca, Santa Maria e Niña. 

(d)Cuba, Branca e Santa Maria. 

(e)Cuba, Branca e Preta. 

 

5-Assinale os países que iniciaram a exploração marítima buscando rotas 

alternativas para a Ásia; 

(a)Itália e Alemanha. 

(b)Inglaterra e França. 

(c)Portugal e Espanha. 

(d)Itália e Espanha. 

(e)Portugal e França. 

6-Assinale a alternativa correta referente a Martinho Lutero; 

(a)Iniciou o movimento reformista ao pregar 95 teses na porta da Catedral 

de Wittenberg. 



(b)Declarou –se chefe da Igreja inglesa , rompendo com o Vaticano. 

 (c)Organizou a Igreja Anglicana , fundada por seu pai. 

(d) Seguidor da Reforma , governou Genebra. 

(e) Líder da revolta camponesa na época das guerras religiosas nos 

Estados germânicos. 

 

 

 

 


