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História 7º Ano   

Atividade para segunda – feira  (27 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Apostila 3º bimestre 

Paginas 126-127-129-130 

A América e os Europeus; 

Povos da América 

Maias ;setecentos anos de cultura 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de julho de 2020 

Professora:                                             Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Ponto de partida pagina 128 

Apostila pagina 131 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 17/07/2020 

Correção da apostila do segundo bimestre pagina 199 

1-Foram a questão da sucessão ao trono francês e as disputas sobre o 

território de flandres e feudos franceses sob posse dos ingleses. 

2-(x)Foi um conflito caracterizado por disputas entre a realeza e a nobreza 

feudal. 

3-A região de Flandres era fundamental para os dois reinos envolvidos na 

Guerra dos Cem Anos porque era um importante entreposto comercial e 

de fabricação de tecidos de lã com matérias-primas provenientes da 

Inglaterra. 

4-A epidemia de peste negra. 

5-França e Inglaterra. 

Atividade 6 

a)-Guerra das Duas Rosas 

b)-A Guerra das duas Rosas recebeu essa denominação porque as duas 

famílias disputavam o trono . Lancaster e York , usavam como símbolos 

uma rosa vermelha e uma rosa branca. 

c)Terminou quando Henrique VII, descendente dos Lancaster, mas casado 

com uma York ,assumiu o trono  e pôs fim a guerra. 

Correção pagina 201 

1-A existência de apenas uma moeda em circulação facilita e melhora 

transações econômicas ,descarta a necessidade de câmbios e torna a 

moeda mais forte. 

2-A moeda utilizada pelo Mercado Comum Europeu é o euro. 

3-Os países que fazem parte da União Europeia são ;Irlanda , Reino Unido, 

Dinamarca, Bélgica , Holanda, Suécia, Finlândia, França, Áustria, Itália, 

Grécia, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Alemanha, Bulgária, Chipre, 

Republica , Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Romênia, Eslovênia, 

Eslováquia, Lituânia, Malta e Polônia. 

4- resposta pessoal 

Correção pagina 202-203-204 



1-A união  entre  burguesia e realeza levou ao fortalecimento ao 

fortalecimento do Estado nacional ou Estado moderno porque a 

burguesia financiava empreendimentos reais em troca tinha benefícios 

que favoreciam o comercio e suas transações mercantis. 

2-Os alunos poderão citar, como características dos Estados nacionais, 

unificação de impostos e moedas , formação de exércitos nacionais 

governo centralizado nas mãos da realeza , absolutismo real e 

mercantilismo, entre outras. 

3-A teoria do direito divino dos reis afirmava o poder do rei diretamente 

de Deus e, portanto , não havia autoridade acima do monarca , exceto o 

próprio Deus .Com isso o poder absoluto foi justificado. 

4-(x)Bossuet 

5-(x) passou a viver em torno das Cortes reais e era isenta de impostos . 

6-(x)embora favorecida pela politica real, não estava dispensada de 

pagar taxas e impostos ao governo. 

7- Metalismo, protecionismo, balança comercial favorável, 

intervencionismo estatal, monopólio de comercio, formação de colônias. 

8-Foi um conflito entre a França e a Inglaterra motivada pela questão 

sucessória do trono francês e pela disputa da rica região de Flandres 

.Provocou uma profunda crise econômica nas regiões envolvidas levou a 

morte de milhares de pessoas. 

9-A guerra das duas Rosas ocorreu na Inglaterra , entre familiares 

Lancaster e York. 

10- 

a)Estados nacionais 

b)Realeza/burguesia 

c)Guerra dos cem anos 

d)Absolutistas/divino dos reis 

 

 


