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História 7º Ano  

Atividade para terça- feira  (07 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Aula virtual  link enviado no grupo 

Paginas para aula 186-187-189 

Construção das monarquias nacionais; 

Aliança contra o poder da nobreza. 

 

  

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 07 de julho de 2020. 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Apostila pagina 184-185 Mural do conhecimento 

Apostila pagina 188- ponto de partida 

 

 



 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 06/07 

Correção da pagina 180 

1-Não, de acordo com o artigo, as cidades estavam em construção do 

século XII ao XV, portanto havia uma profusão de obras por toda a parte. 

Só depois o aspecto delas – se estabilizou. 

2-Florença, Siena, Bolonha, Pádua e Gand. 

3-As classes mais abastadas moravam no centro e ,as menos 

privilegiadas , na periferia. 

4-Os muros cercando a cidade. 

 

Correção da página 182 

1- A)Com o aumento da produtividade agrícola e o renascimento do 

comércio com o Oriente a partir do século XIII. 

b)Ao lado das muralhas dos castelos , nos cruzamentos de 

estradas , ao redor das igrejas catedrais. 

c)Locais de compra e venda dos mias diversos produtos e também 

de diversão e entretenimento da população e região. 

d)Camponeses artesãos e mercadores. 

e)Os senhores feudais, porque cobravam taxas e impostos pelo 

local e pelas atividades. 

 

2-Semelhanças ; 

Comercializam vários tipos de produto, agrícolas e artesanais 

realizam –se ao ar livre, geralmente usam bancas e barracas. 

 

Diferenças; 

Atualmente comercializam também produtos industrializados e 

não há tantos espetáculos artísticos ou teatrais  nem lutas (ou 

justas)entre cavaleiros. 

 

3-O mestre era o dono das ferramentas e das matérias –primas. O 

aprendiz trabalhava para aprender a profissão e, quando 



dominava o conhecimento , tornava se oficial ou companheiro 

trabalhando em troca de salario. 

 

4- Os artesãos se associavam em corporações de oficio, grupos que 

controlavam toda a atividade artesanal. 

5-Os comerciantes associavam –se em grupos chamados guildas, 

que definiam preços , qualidade e regras do comércio, entre 

outras questões. 

6-Os burgueses foram artesãos e comerciantes que viviam nas 

cidades e enriqueceram com a atividade mercantil. A cidade era 

chamada de “burgo”, que significa “habitante do burgo”. 

7-Não foram planejadas e cresceram desordenadamente. Por isso , 

eram apertadas, com ruas estreitas e casas grudadas umas as 

outras, tinha pouca ou nenhuma condição de higiene. 

8-O comercio e os serviços bancários foram atividades que 

favoreceram o enriquecimento da burguesia. 

9 – (x)Reis 

10-A queda da produtividade agrícola em virtude dos problemas 

climáticos, o aumento da mortalidade, a fome generalizada, e a 

ocorrência de doenças como a peste negra, a Guerra dos cem 

anos. 

Essa crise levou a ruina do feudalismo e ascensão da burguesia, 

que unindo –se a realeza, foi um dos pilares para a formação de 

monarquias nacionais. 

 


