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                                História – Atividades de Revisão   

Professor: Luis Guilherme 

Atividades de Revisão 7° ano A e B 
Crise do Sistema Feudal; Renascimento Cultural; Organização 

política dos Estados Modernos e Reformas Religiosas 

1. O longo processo de transição do Feudalismo para o Capitalismo teve início com uma crise 
econômica, social e política ocorrida na Europa, durante o século XIV.  
Aponte 3 elementos que caracterizaram essa crise. 

 
2.  Caracteriza - se como a trilogia da crise do feudalismo nos séculos XIV e XV:  
a) Cruzadas, Monarquias Nacionais e Querela das Investiduras.  
b) Tratado de Verdun, Reforma Religiosa e Renascimento Comercial.  
c) Guerra dos Cem Anos, Guerra de Reconquista e Guerra das Duas Rosas.  
d) Peste Negra, A Grande Fome e guerras.  
e) Revoltas dos Jacqueries, Guerra dos Cem Anos e Tratado de Verdun. 
  
3. Durante quinze anos de sua vida, Leonardo da Vinci dedicou-se a estudos sobre anatomia 
lendo obras de pesquisadores anteriores de dissecações de corpos de animais e humanos. 
Os estudos de Da Vinci nesse campo do conhecimento representam 

 

a) a proliferação de ideias racionalistas, incentivadas pelo clero católico. 
b) os avanços na medicina e nas ciências a partir do emprego do racionalismo. 
c) o progresso da medicina e da ciência em detrimento da desvalorização da arte. 
d) a estagnação cientifica que marcou o período devido ao pensamento teocêntrico. 
e) o rompimento do pensamento renascentista, uma vez que os estudos científicos não fazem 
parte desse movimento 
 
4. As manifestações culturais expressas no Renascimento, ocorrido na Europa entre os séculos 
XIV e XVI, apresentam as características abaixo com EXCEÇÃO de uma.  
Assinale-a.  
 
a) Repúdio aos ideais escolásticos.   
b) Crítica ao pensamento escolástico.   
c) Valorização das obras clássicas da cultura greco-romana.   
d) Fortalecimento do humanismo e do individualismo.   
e) Negação das concepções antropocêntricas e naturalistas.  
 

  



5. Observe a imagem e leia o texto a seguir. 
 

  
 
Michelangelo começou cedo na arte de dissecar cadáveres. Tinha apenas 13 anos quando 
participou das primeiras sessões. A ligação do artista com a medicina foi reflexo da 
efervescência cultural e científica do Renascimento. A prática da dissecação, que se 
encontrava dormente havia 1.400 anos, foi retomada e exerceu influência decisiva sobre a arte 
que então se produzia. 
 (Clayton Levy, "Pesquisadores dissecam lição de anatomia de Michelangelo". Jornal da Unicamp, n. 256, junho de 2004 
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/junho2004/ju256pag1.html. Acessado em 11/06/2010.)  

 
a) Explique a relação, mencionada no texto, entre artes plásticas e dissecação de cadáveres, 
no contexto do Renascimento.  
b) Identifique, na imagem acima, duas características da arte renascentista. 
 

6. A longa crise da economia e da sociedade europeias durante os séculos XIV e XV marcou as 
dificuldades e os limites do modo de produção feudal no último período da Idade Média.  
Qual foi o resultado político final das convulsões continentais dessa época?  
No curso do século XVI, o Estado absolutista emergiu no Ocidente.                          

(Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista)  
 
a) Identifique duas manifestações da crise do século XIV.  
 
b) Aponte duas características do Estado absolutista. 
 

 
7. Em relação à Formação dos Estados Nacionais Modernos, é correto afirmar.   
 
a) O absolutismo e o poder centralizado no monarca foram as bases iniciais para a formação 
do Estado Nacional Moderno.   
b) Os Estados se formam sob bases democráticas e não sob as absolutistas.   
c) O poder descentralizado foi uma das marcas da Instituição Estado Nacional Moderno.   
d) A forte mobilidade social fez com que os burgueses produzissem a Instituição do Estado 
Nacional Moderno.   
e) Os burgueses controlavam o exército e cobravam impostos do povo para as cortes. 
  
 
 
 
 
 



8. Luteranismo, anglicanismo e calvinismo são expressões religiosas ligadas à chamada 
Reforma Protestante, iniciada na Europa a partir do século XVI.   
 
a) Aponte uma característica de cada uma dessas expressões religiosas. 
   
b) Por que luteranismo e calvinismo espalharam-se por diversas regiões da Europa e o 
anglicanismo concentrou-se sobretudo na Inglaterra?  
 
c) Quais relações podem ser estabelecidas entre o calvinismo e o desenvolvimento do 
capitalismo? 
 
9. No século XVI, surgiu, na Europa, um movimento de caráter religioso, político e econômico 
que deu origem à Reforma Protestante, iniciada como uma reação à(ao)  
 
a) progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava o desenvolvimento 
das atividades mercantis, condenados pela Igreja Católica.  
b) crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto 
clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas.  
c) teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta, na salvação pela 
fé e no livre exame da Bíblia.  
d) fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, cuja consolidação representava o apoio à 
teoria da supremacia e do universalismo do poder papal.  

 

10. No século XIII, um teólogo assim condenava a prática da usura: "O usurário quer 
adquirir um lucro sem nenhum trabalho e até dormindo, o que vai contra a palavra de Deus 
que diz: Comerás teu pão com o suor do teu rosto. Assim o usurário não vende a seu 
devedor nada que lhe pertença, mas apenas o tempo, que pertence a Deus. Disso não deve 
tirar nenhum proveito."  

(Adaptado de J. Le Goff, "A Bolsa e a Vida", Brasiliense, 1989)  

 
a) O que é usura?  
 
b) Por que a Igreja medieval condenava a usura?  
 
c) Relacione a prática da usura com o desenvolvimento do capitalismo no final da Idade Média. 
 

  
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito:  
 



2)c 3)b 4)e 7)a 9)b 
 
1) A falta de alimentos, o aparecimento da Peste Negra (uma das mais graves epidemias que 
atingiu a população europeia) e a Guerra dos Cem anos foram os principais elementos que 
caracterizaram essa crise. 

  
5)  
a) Influenciado pelas concepções gregas de humanismo e naturalismo, os renascentistas 
procuravam reproduzir e valorizar o homem. A dissecação de cadáveres - como mencionada 
no texto - permitiu maior conhecimento do corpo humano, favorecendo a riqueza de detalhes e 
fortalecendo o realismo.  
b) A valorização do ser humano (antropocentrismo) e a adoção da perspectiva na pintura, 
associada a novidades como a noção de profundidade e a projeção de luz e sombra. 
 

  
6)  
a) A crise europeia do século XIV foi marcada pela guerra (dos Cem Anos, entre Inglaterra e 
França), pela epidemia (a “peste negra”), pela fome (fruto de significativa mudança climática) e 
pela desaceleração do comércio europeu.  
 
b) Entre as características do Estado absolutista, poderiam ser citadas: concentração do poder 
nas mãos do rei, identificado com o Estado; preservação de privilégios para uma aristocracia 
mantida em cargos administrativos; adoção da política econômica mercantilista; legitimação do 
Estado pela teoria do direito divino. 
 
8)  
a) Luteranismo: salvação da alma por meio da fé e livre interpretação da Bíblia.  Anglicanismo: 
reconhecimento do rei como chefe supremo da Igreja da Inglaterra.  Calvinismo: salvação da 
alma por meio da predestinação e adequação do cristianismo ao capita - lismo nascente, por 
meio da justificação do lucro e da usura.   
b) O luteranismo apoiava-se na nobreza de origem feudal e por isso expandiu-se pela Europa 
Setentrional, onde aquela camada ainda possuía grande influência; e o calvinismo expandiu-se 
por diversos países porque encontrou grande receptividade junto à burguesia, à 
qual interessava a postura de Calvino favorável às práticas capitalistas. Já o anglicanismo se 
concentrou na Inglaterra porque reconhecia o soberano inglês como chefe supremo da Igreja 
Anglicana.   
c) Além de justificar o lucro, a usura e considerar a riqueza um indício de salvação da alma, o 
calvinismo, ao valorizar o trabalho, a poupança e a prática de uma moral rigorosa, criou uma 
ética que estimulava a acumulação capitalista.  
 

10)  
a) A prática de cobrar juros excessivos pelo empréstimo de dinheiro.  
 
b) A igreja condenava a usura porque o usurário ganhava sobre algo que não lhe pertencia, o 
dinheiro ganho não vinha do seu suado trabalho, e para a Igreja dinheiro não gerava dinheiro, 
condenando assim essa prática.  
c) Com o desenvolvimento do capitalismo no final da Idade Média tornou-se comum a prática 
da usura, realizar empréstimos de dinheiro era algo interessante, lucrativo.  
  
 
    
 

  
 


