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Primeiras palavras 

Olá pessoal, espero que todos estejam bem e se cuidando. Sabemos que muitos de vocês estão, apesar 
de toda a dificuldade imposta pelo contexto, procurando continuar os estudos, já que não sabemos como será 
o futuro. Sobre o futuro, uma coisa é importante: não pensem muito nele. Tentem viver um dia de cada vez. 
Se concentrem no presente e deixem para viver o futuro conforme ele for acontecendo. Dessa maneira pode-
mos manter boa a nossa saúde mental. 

*** 
 
Indicamos alguns vídeos e filmes sobre o conteúdo comum ao 10 ano. Vocês podem assistir e ao final realiza-
rem algumas atividades. 
 
Tenham cuidados com vocês e seus familiares!!! 

 
 
PONTOS IMPORTANTES 
 
Crise do século XIV 
 
Peste Negra (Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY 
 
Reforma Protestante 
 
500 anos da Reforma Protestante (Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=QkheKbaDZGs 
 
Reforma protestante (Tempo de Estudar): https://www.youtube.com/watch?v=WjZslM1SboY 
 
Filme: Martinho Lutero: https://www.youtube.com/watch?v=tgCS9SUfQeM  
 
Absolutismo 
 
O que é ABSOLUTISMO? E o que não é? (Leitura ObrigaHistória): https://www.you-
tube.com/watch?v=fqxoI_qoNEU 
 
O Sonho de Um Rei - Versalhes Parte 1/3: https://www.youtube.com/watch?v=7bRf6L3K5-
8&list=RD7bRf6L3K5-8&start_radio=1&t=16  
 
Expansão Marítima 
 
Grandes navegações | Tempo de Estudar: https://www.youtube.com/watch?v=Ax--nmT7u-w  
 
Filme: 1492 A Conquista do Paraíso: https://www.youtube.com/watch?v=ip9H_2MjWJY  
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EXERCÍCIOS 
 
 
Para cada item, coloque verdadeiro ou falso 
 
(1) Caracteriza - se como a trilogia da crise do feudalismo nos séculos XIV e XV a Peste Negra, A Grande 
Fome e guerras.  
(2) Devido às más condições de higiene das cidades, a peste dizimou apenas as populações pobres dos 
grandes centros urbanos, enquanto as ricas se refugiaram nas fortificações, menos afetadas pela epidemia.  
(3) A peste atingiu tanto grupos sociais ricos e pobres, não distinguindo o status social. As populações me-
nos atingidas foram aquelas que viviam mais para o interior do continente, já que a doença se manifestou 
a partir do litoral.  
(4) Pode-se apontar, entre outros elementos, como parte da chamada Crise do Século XIV, o progressivo 
processo de enfraquecimento das monarquias nacionais, em especial da França, diante da forte resistência 
liderada pela fração da nobreza voltada aos negócios financeiros.  
(5) Com a fome, a peste e as guerras, muitos camponeses abandonaram as terras e se refugiaram nas cida-
des. O abandono (que provocou a diminuição da mão de obra) e as mortes diminuíram ainda mais as ren-
das dos senhores feudais, que já estavam prejudicados pelas queda na produção agrícola. Todos esses fa-
tores marcaram a crise do feudalismo.  
(6) Os efeitos da crise para os trabalhadores rurais, relacionados ao trabalho foi negativo para boa parte da 
Europa. Muitos passaram a trabalhar mais horas e a ter que pagar mais impostos, pois os senhores feudais 
aumentaram o valor dos tributos e isto fazia com que muitos camponeses trabalhassem mais. 
(7) Com a fome, a peste e as guerras, muitos camponeses abandonaram as terras e se refugiaram nas cida-
des. O abandono (que provocou a diminuição da mão de obra) e as mortes diminuíram ainda mais as ren-
das dos senhores feudais, que já estavam prejudicados pelas queda na produção agrícola. Todos esses fa-
tores marcaram a crise do feudalismo.  
(8) Pode-se apontar, entre outros elementos, como parte da chamada Crise do Século XIV, a conversão da 
prestação do trabalho gratuito – a corveia – ao senhor, pelo pagamento em produto ou em dinheiro por 
parte do servo, que representou um dos passos em direção à dissolução dos laços servis.  
(9) Sobre o contexto social e econômico do século XIV na Europa medieval, a mão de obra disponível para 
atuar no campo foi reduzida devido às epidemias e guerras existentes no período. 
(10) Sobre o contexto social e econômico do século XIV na Europa medieval, a instabilidade climática, com 
chuvas constantes, levou a uma grande retração nas colheitas, diminuindo fortemente a produção agrí-
cola.  
(11) No decorrer do século XIV, a sociedade medieval estava em crise e a Europa atravessava um período 
de grandes transformações culturais, econômicas e políticas. Nesse contexto, teve origem nas cidades itali-
anas um movimento que ficou conhecido como Renascimento. Dele participavam artistas e pensadores 
que, buscando inspiração nos valores da Antiguidade Clássica, passavam a exaltar as capacidades humanas 
e a valorizar a liberdade individual.  
(12) São valores do movimento cultural renascentista teocentrismo, hedonismo e  
racionalismo.  
(13) São valores do movimento cultural renascentista antropocentrismo, naturalismo, hedonismo e racio-
nalismo.  
(14) Mecenas é a denominação dada às pessoas que financiaram o desenvolvimento das artes plásticas, da 
literatura, da arquitetura e outras manifestações renascentistas e é considerado um dos fatores para o sur-
gimento  
do renascimento.  
(15) O antropocentrismo e o teocentrismo, o hedonismo, o ascetismo, o misticismo, o racionalismo e, prin-
cipalmente, o apego à tradição foram traços característicos do  
Renascimento.  
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(16) O Renascimento relacionou-se a transformações socioeconômicas da Europa, tais como: o cresci-
mento urbano e comercial e a ascensão dos burgueses, principalmente nas cidades italianas. 
(17) A mentalidade dos intelectuais ligados ao Renascimento baseou-se na formulação de princípios pauta-
dos pelo humanismo ou antropocentrismo, segundo o qual o homem “era a medida de todas as coisas”; 
pelo racionalismo, que sustentava que a razão era fundamental para a explicação do mundo; e pelo indivi-
dualismo, que reconhecia, valorizava e respeitava as diferenças individuais dos homens livres.  
(18) O hedonismo, forma de pensamento renascentista, caracterizava-se pela crítica à valorização dos pra-
zeres terrenos, o que incluía a valorização do corpo, da beleza e da perfeição.  
(19) Sobre as características do Renascimento, movimento artístico, cultural e intelectual que atingiu seu 
apogeu nos séculos XV e XVI, é correto afirmar que defendia ser Deus o centro de tudo e que a fé se sobre-
punha à razão.  
(20) Sobre as características do Renascimento, movimento artístico, cultural e intelectual que atingiu seu 
apogeu nos séculos XV e XVI, é correto afirmar que tinha como fundamentos a retomada dos valores clás-
sicos (greco-romanos), o antropocentrismo e o racionalismo.  
 
  
QUESTÕES DE VESTIBULAR 
 
1.(USP 2002) A prosperidade das cidades medievais (séculos XII a XIV), com seus mercadores e artesãos, 
suas universidades e catedrais, foi possível graças: 
(a) À diminuição do poder político dos senhores feudais sobre as comunidades camponesas que passaram 
a ser protegidas pela Igreja. 
(b) À união que se estabeleceu entre o feudalismo, que dominava a vida rural, e o capitalismo, que domi-
nava a vida urbana. 
(c) À subordinação econômica, com relação aos camponeses, e política, com relação aos senhores feudais. 
(d) Ao aumento da produção agrícola feudal decorrente tanto da incorporação de novas terras, quanto de 
novas técnicas. 
(e) À existência de um poder centralizado que obrigava o campo a abastecer prioritariamente os setores 
urbanos. 
 
2.(UFF 2002) O Renascimento europeu retirou o véu que encobria o espírito e o fazer humanos na Idade 
Média.  Sem esse véu, o homem pôde respirar um novo tempo e se aventurar na descoberta de si mesmo e do 
mundo que o rodeava.  Pôde olhar as estrelas, percorrer os mares-oceanos, descobrir novas terras e gentes, 
observar seu corpo e debruçar-se sobre a natureza, percebendo suas forças físicas e químicas.  A cada passo, 
o novo homem saía do mundo fechado medieval em direção ao universo infinito moderno.  Aos poucos, novas 
formas de comunicação foram surgindo, engrandecendo as artes, as ciências e as literaturas.  Galileu fechou 
com chave de ouro esse período quando disse que o livro da natureza estava escrito em caracteres matemáticos.  
(Adaptado de RODRIGUES, Antonio E. M. e FALCON, Francisco. Tempos Modernos. Rio de Janeiro: Ci-
vilização Brasileira, 2000). 
 Assinale a opção que melhor interpreta as bases culturais do Renascimento europeu. 
(a) O Renascimento não é devedor de nenhuma cultura da Antiguidade.  Sua base cultural foi a Escolástica 
medieval que lhe forneceu condições transformadoras, elevando o pensamento renascentista aos cumes da 
teologia católica. 
(b) Um dos pilares das transformações renascentistas foi a Antiguidade Clássica que, com sua sabedoria 
sobre o ser humano e a natureza, criou condições para a descoberta do homem como sujeito de ações e reali-
zador de transformações, ao contrário do homem medieval, que se via apenas como extensão de Deus. 
(c) As artes, as ciências e as literaturas, evidências mais significativas da explosão criativa do Renasci-
mento, só avançaram porque tinham, como única base cultural e filosófica, a sabedoria oriental trazida para a 
Europa, a partir do século XV, nos contatos entre as cidades italianas e Bizâncio. 
(d) O Renascimento é herdeiro da filosofia agostiniana, que deu como lema aos representantes desse novo 
tempo a célebre frase de Galileu “é dando que se recebe”, origem das famosas academias renascentistas. 
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(e) A cultura renascentista não conseguiu realizar, totalmente, o véu que cegava o homem medieval, que 
continuou a considerar-se mero realizador de um plano idealizado por Deus e a pensar que o universo, todo, 
era obra d’Ele. 
 
3.(PUC 2000) "A ti, ó Adão, não te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto peculiar (...).  Eu 
te coloquei no centro do mundo, a fim de poderes inspecionar, daí de todos os lados, da maneira mais cômoda, 
tudo que existe.  Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo que, assim, tu, por ti 
mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem, segundo tua preferência e, por conseguinte, para tua 
glória, possas retratar a forma que gostarias de ostentar.  Poderás descer ao nível dos seres embrutecidos; 
poderás, ao invés, por livre escolha de tua alma, subir aos patamares superiores que são divinos." (Pico della 
Mirandola. A dignidade do Homem; 1486). 
 O autor do texto acima, Pico della Mirandola, foi um dos defensores do humanismo cristão.  Assinale 
a afirmativa que NÃO analisa corretamente as afirmações desse autor. 
(a)  Na cosmologia dos humanistas cristãos, a ação divina de criação do universo teria delegado ao homem 
uma centralidade e uma inventividade subordinadas, por sua vez, à onisciência do Criador. 
(b)  As ideias de Pico della Mirandola influenciaram as formulações de reformistas protestantes, em parti-
cular na elaboração do princípio da predestinação da alma, defendido, entre outros, pelos calvinistas. 
(c)  Os humanistas cristãos promoveram a defesa de uma concepção de natureza humana caracterizada, 
por um lado, pela imagem e semelhança com o Criador, e, paralelamente, pela valorização do livre arbítrio. 
(d)  O ideal de devoção de muitos humanistas cristãos enfatizava a capacidade humana de fazer-se a si 
próprio, exercitando a fé de forma individualizada e guiando sua conduta pela aplicação dos valores da ética 
cristã. 
(e)  Os valores humanistas inspiraram autores renascentistas a formular duras críticas a membros da alta 
hierarquia da Igreja, cujas condutas contradiziam diretamente preceitos morais e dogmas do cristianismo. 
 
4.(UFF 2005) O Renascimento europeu dos séculos XV e XVI anunciava um novo homem, liberto do véu da 
teologia, envolvido com a natureza, que se torne a medida de todas as coisas, capaz de inovar em todos os 
ramos do conhecimento e suficientemente curioso para ultrapassar as fronteiras da Europa. A inquietação 
desse homem renascentista deu-lhe a condição de descobridor do Novo-Mundo. (Adaptado de RODRIGUES, 
Antônio E.M. e FALCON, Francisco J.C. Tempos Modernos. RJ: Civilização Brasileira, 2000). 
 O texto acima apresenta a grande novidade dos Temos Modernos: o novo homem. A partir dessa con-
clusão, assinale a opção que indica melhor o potencial de visão desse novo homem. 
(a) O homem renascentista construiu um novo mundo – a Ásia -, uma nova filosofia – o Iluminismo – e 
uma nova forma de religião – o Politeísmo – todos resultantes dos contatos com a América. 
(b) O homem moderno ocupou-se, principalmente, em construir uma nova religião, amparada no conceito 
de natureza, povoada de mitos antigos e baseada no sistema politeísta persa. 
(c) O homem renascentista, preocupado com o seu corpo, desenvolveu as artes como primeiro e absoluto 
instrumento de realização de suas belezae, levando-o a um processo de alienação que o fez voltar à religiosi-
dade medieval. 
(d) O caráter universal é a marca que recebe esse homem renascentista, pois a universalidade era virtude 
que o colocava no mesmo nível de Deus; por isso, tantas representações literárias e artísticas voltadas para o 
universo religioso no período. 
(e) O homem renascentista, apegado à natureza, construiu um novo mundo, que se compunha de uma nova 
economia – o mercantilismo -, de uma nova política – os Estados modernos – de um novo lugar de onde ele 
olhava todas essas coisas: a cidade moderna. 
 
5.(USP 2002) No fim da Idade Média e início da Idade Moderna, o rompimento dos monopólios que os letra-
dos mantinham sobre a cultura escrita e os clérigos sobre a religião criou uma situação nova, potencialmente 
explosiva.  Esse duplo rompimento deveu-se: 
(a) Aos descobrimentos e invenções científicas. 
(b) À invenção da imprensa e à Reforma. 
(c) Ao Renascimento e ao Estado Absolutista. 
(d) Ao aparecimento do alfabeto e das heresias. 
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(e) Ao Humanismo e à Inquisição. 
 
6.(UFF 2006) O início dos tempos modernos é associado ao Renascimento, no qual se destacavam dentro 
outras características a descoberta do homem e do mundo. Considerando essa afirmação, assinale a opção que 
melhor interpreta o espírito moderno da Renascença em sua relação com a expansão marítima e as grandes 
descobertas do período. 
(a) O fato de Galileu, no século XV, descobrir a luneta, propiciando um novo olhar sobre o mundo e 
denominando a América de Novo Mundo. 
(b) A combinação entre os conhecimentos da cosmologia do século XII com a ciência da astronomia re-
nascentista que denominou de Novo Mundo ao conjunto formado pela América, África e Ásia. 
(c) A renovação do conhecimento sobre a natureza e o cosmos realizada no Renascimento e que atribuiu 
à América a denominação de Novo Mundo. 
(d) A reunião dos novos conhecimentos da Renascença com a cosmologia oriental explicando o porquê 
da América e da Ásia serem continentes denominados de Novo Mundo. 
(e) Os movimentos de circulação de trocas, estruturados a partir das necessidades que o Renascimento 
tinha de aumentar a sua influência sobre o mundo oriental, fazendo da Ásia o Novo Mundo. 
 
07.(USP 2001) “É praticamente impossível treinar todos os súditos de um (Estado) na arte da guerra e 
ao mesmo tempo mantê-los obedientes às leis e aos magistrados.”  (Jean Bodin, teórico do Absolutismo, em 
1578). 
 Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao recrutamento 
de mercenários estrangeiros, em grande escala, devia-se à necessidade de: 
(a) Conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o rei. 
(b) Completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais, mais eficientes. 
(c) Desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra o rei. 
(d) Manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas. 
(e) Desarmar a burguesia e controlar a luta de classes entre esta e a nobreza. 
 
08.(UFF 2007) O quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, revela uma das facetas do grande artista 
do Renascimento que durante a vida transformou sua experiência de mundo em arte, sempre pronto a inovar. 
Essa criatividade levou Leonardo da Vinci a ser conhecido como um homem que: 
(a) Transformou a arte da escultura ao expressar através dela a grandeza da vida espiritual. 
(b) Abdicou de sua riqueza para se dedicar à pintura de personagens da Corte de Florença. 
(c) Se envolveu com a natureza e a sociedade e com todos os ramos de artes, de modo tão intenso que 
passou a ser conhecido como um artista-cientista. 
(d) Se dedicou às artes e às ciências através da teoria do direito divino, aplicada nos seus exercícios de 
anatomia. 
(e) Participou de várias sociedades secretas que tinham por objetivo reescrever os textos bíblicos como 
intuito de apresentar a verdadeira face de Jesus. 
 
09.(PUC 2007) À exceção de uma, as alternativas abaixo apresentam de modo correto características 
do Renascimento.  Assinale-a. 
(a) O retorno aos valores do mundo clássico, na literatura, nas artes, nas ciências e na filosofia. 
(b) A valorização da experimentação como um dos caminhos para a investigação dos fenômenos da natu-
reza. 
(c) A possibilidade de uma estreita relação entre os diferentes campos do conhecimento. 
(d) O fato de ter ocorrido com exclusividade nas cidades italianas. 
(e) O uso da linguagem matemática e da experimentação nos estudos dos fenômenos da natureza. 
 
10.(UNIRIO 2000) “Em outubro, depois de quatro séculos de separação e de 32 anos de conversações, ca-
tólicos e luteranos assinam, na Alemanha, acordo que estabelece um consenso sobre a principal questão teo-
lógica que os afastou.  O documento conjunto vai explicar de que modo as duas denominações encaram hoje 
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a salvação – o instante em que, após a morte, os cristãos se libertariam de todos os pecados e se encontrariam 
com Deus na eternidade.”  (Folha de São Paulo, Domingo, 19/09/1999, p. 17). 
 A tese luterana motivadora de quatro séculos de separação afirmava que a salvação era: 
(a) Objeto exclusivo da graça, isto é, a predestinação. 
(b) Fruto das boas obras e de uma vida virtuosa. 
(c) Obtida somente pela fé. 
(d) Atingida pela combinação da fé e das boas obras. 
(e) Resultado da prática constante das orações. 
 
11.(PUC 2002) A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as 
quais destacam-se a luterana, a calvinista e a anglicana.  A despeito das características que conferem especi-
ficidade a cada uma delas, observam-se elementos que as aproximam entre si.  Um desses elementos é a: 
(a) Celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. 
(b) Ausência de hierarquia eclesiástica. 
(c) Tolerância em relação às demais religiões cristãs. 
(d) Afirmação da primazia da Igreja sobre o Estado. 
(e) Crítica às estruturas sociais vigentes. 
 
12.(UNIRIO/ENCE 2004) “Deus chama cada um para uma vocação particular cujo objetivo é a glorificação 
dele mesmo.  O comerciante que busca o lucro, pelas qualidades que o sucesso econômico exige: o trabalho, 
a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, 
e sua ação é santa.”  (João Calvino. In MOUSNIER, Roland.  História Geral das Civilizações.  Os Séculos 
XVI e XVII: os processos da civilização europeia.  São Paulo: Difel, 1973, p. 90, tomo IV, v. 1). 
 A opção que correlaciona a citação acima com o contexto da reforma protestante, no século XVI, que 
pregava mudanças no cristianismo e na ação da Igreja Católica é: 
(a) Calvinismo, a condenação da doutrina da predestinação absoluta formulada pelo pensamento tomista 
medieval. 
(b) Anglicanismo, a supressão do clero e dos sacramentos na vida religiosa como forma de enfraqueci-
mento do papado. 
(c) Luteranismo e Calvinismo, a pregação teológica de submissão do Estado à Igreja reformada. 
(d) Luteranismo, a defesa do princípio da salvação do homem pela fé, sem a necessidade de intermediação 
da Igreja e da realização de obras pias. 
(e) Anglicanismo e Luteranismo, a substituição do latim pelo alemão nos cultos religiosos. 
 
13.(UFF 2000) As reformas religiosas, protestante e católica, indicaram simbolicamente, a vitória da 
quaresma sobre o carnaval, pois: 
(a)  Apontavam uma nova ordem social apoiada no projeto de eliminação da miséria, da implantação da 
tolerância e da afirmação dos valores burgueses. 
(b)  Acentuavam o caráter de reerguimento moral oriundo das críticas ao mundanismo do clero católico e 
às desordens sociais decorrentes das disputas teológicas, do medo do diabo e das atitudes místicas que rom-
piam com os procedimentos hierárquicos da Igreja Católica. 
(c)  Praticavam a repressão à cultura popular, proibindo qualquer manifestação cultural que pudesse ridi-
cularizar a Igreja e introduziam o carnaval no calendário oficial da vida civil. 
(d)  Reproduziam o novo pensamento religioso, mais aberto para as reivindicações sociais e preocupado 
com a formação dos estados estamentais. 
(e)  Reivindicavam um modo de vida contemplativa, no qual o exame de consciência e o livre arbítrio 
adquiriam um lugar central na formação da vocação religiosa. 
 
14.(UFF 2009) Nos séculos XVI e XVII, os conflitos religiosos se disseminaram por toda a Europa 
provocando guerras e impondo um ambiente de perseguição e fanatismo. Diante desse contexto, o apareci-
mento de alternativas de paz envolveu o “princípio de tolerância”, que pode ser associado à seguinte opção: 
(a) As crenças e opiniões devem ser expressas somente na intimidade. 
(b) Os seres humanos devem respeitar as crenças e opiniões uns dos outros. 
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(c) O Estado tem o dever de impedir que os seres humanos adotem crenças e opiniões falsas. 
(d) A opinião verdadeira tem o direito de se impor a todos os seres humanos. 
(e) A minoria deve adotar as opiniões e crenças da maioria. 
 
15.(UNIRIO 2002) O Absolutismo monárquico manifestou-se de formas variadas, entre os séculos XVI e 
XVIII na Europa, através de um conjunto de práticas e doutrinas político-econômicas que fundamentavam a 
atuação do Estado Nacional Absoluto.  Dentre essas práticas e doutrinas, identificamos corretamente a: 
(a) Condenação da doutrina política medieval que justificava a autoridade monárquica absoluta através do 
Direito Divino dos Reis. 
(b) Concentração dos poderes de governo e da autoridade política na pessoa do Rei identificado com o 
Estado. 
(c) Promoção política das burguesias nacionais, principais empreendedores mercantis da expansão econô-
mica e geográfica do Estado Moderno Absoluto. 
(d) Adoção de práticas capitalistas e liberais como fundamento da organização econômica dos Impérios 
coloniais controlados pelas Monarquias europeias. 
(e) Rejeição dos princípios mercantilistas: dirigismo econômico e protecionismo alfandegário. 
 
16.(UFF 2012) Considerando o processo de expansão da Europa moderna a partir dos séculos XV e 
XVI, pode-se afirmar que Portugal e Espanha tiveram um papel predominante. Esse papel, entretanto, depen-
deu, em larga medida, de uma rede composta por interesses: 
(a) Políticos, inerentes à continuidade dos interesses feudais em Portugal, intelectuais, associados ao de-
senvolvimento da imprensa, do hermetismo e da astrologia no mundo ibérico; econômicos, vinculados aos 
interesses italianos na Espanha, nos quais a presença de Colombo é um exemplo; e sociais, vinculados ao 
poder do clero na Espanha. 
(b) Políticos, vinculados ao processo de fragmentação política das monarquias absolutistas ibéricas; soci-
ais, associados ao desenvolvimento de novos setores sociais como a nobreza; coloniais, decorrentes da política 
da Igreja católica que via os habitantes do Novo Mundo como um homem primitivo criado por Deus, e econô-
micos, presos aos interesses mouros na Espanha. 
(c) Políticos, vinculados às práticas racistas que envolviam a atuação dos comerciantes ibéricos no Ori-
ente; científicos, que viam na expansão a negação das teorias heliocêntricas; econômicos, ligados ao processo 
de aumento do tráfico de negros para a Europa através de alianças com os Países Baixos; e religiosos, marca-
dos pela ação ampliada da Inquisição. 
(d) Políticos, associados ao modelo republicano desenvolvido no Renascimento italiano; religiosos, de-
correntes da vitória católica nos processos de Reconquista ibérica; econômicos, ligados ao movimento geral 
de desenvolvimento do mercantilismo; e sociais, inerentes à vitória do campo sobre a cidade no mundo ibérico. 
(e) Políticos, vinculados ao fortalecimento da centralização dos estados ibéricos; econômicos, provenien-
tes do avanço das atividades comerciais; religiosos, relacionados com a importância do Papado na Península 
Ibérica; e intelectuais, decorrentes dos avanços científicos da Renascença e que viram na expansão a realidade 
de suas teorias sobre Geografia e Astronomia. 
 
 
OBS. GABARITOS NA PRÓXIMA PÁGINA. 
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 COLÉGIO PEDRO II - HUM II - HISTÓRIA – ROTEIROS DE ESTUDOS - 1 ANO 

GABARITO de exercícios Verdadeiro ou Falso 
 
01) Verdadeiro 
02) Falso 
03) Verdadeiro 
04) Falso 
05) Verdadeiro 
06) Verdadeiro 
07) Verdadeiro 
08) Verdadeiro 
09) Verdadeiro 
10) Verdadeiro 
11) Verdadeiro 
12) Falso 
13) Verdadeiro 
14) Verdadeiro 
15) Falso 
16) Verdadeiro 
17) Verdadeiro 
18) Falso 
19) Falso 
20) Verdadeiro 
 
GABARITO de exercícios de vestibular. 
 
1.(USP 2002) (d)  
2.(UFF 2002) (b) 
3.(PUC 2000) (b)   
4.(UFF 2005) (e)  
5.(USP 2002) (b) 
6.(UFF 2006) (c) 
07.(USP 2001) (d) 
08.(UFF 2007) (c) 
09.(PUC 2007) (d)  
10.(UNIRIO 2000) (c) 
11.(PUC 2002) (a) 
12.(UNIRIO/ENCE 2004) (d) 
13.(UFF 2000) (b) 
14.(UFF 2009) (b) 
15.(UNIRIO 2002) (b) 
16.(UFF 2012) (e) 
 


