
 
 
Vamos aproveitar este momento para revermos alguns conteúdos do ano passado. Começamos a revisão em sala de 
aula. Vamos continuar por aqui! Este momento será importante para vocês se prepararem para os conteúdos que 
vamos aprender este ano.  Prontos? Vamos começar..... 
 
Conteúdo da revisão do ano anterior 
 

• Crise do feudalismo 
• Formação dos Estados Nacionais 
• Renascimento Cultural 
• Reforma Protestante 
• Contra-reforma 
• Monarquias Absolutistas 
• Brasil Colônia 

 
Observação: Material de consulta: caderno, fichas e livro de História do ano anterior.  
 
Segue aqui a lista dos 3 primeiros conteúdos novos do 2º ano: 
 

Ø Revolução Inglesa 
Ø Revolução Industrial 
Ø Iluminismo 

 
 
Dica de sites interessantes para este momento:  
 
Link dos museus:  
 
Galeria Uffizi - Florença https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 
 
Museus do Vaticano - Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-
online.html 
 
Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 
 
Louvre - Paris https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
 
Museu Britânico - Londra https://www.britishmuseum.org/collection 
 
ATIVIDADE 1: Leia e complete a FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO para a revisão dos conteúdos do ano anterior 
 

  

Colégio Pedro II 
Departamento de História 

Campus Humaitá II 
Equipe de História 

Coordenador: Cristiano Ferreira Campos 
Professor(a): Renata Silva  

 
ROTEIRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA - 2a série EM – 1º trimestre/2020  



Este momento de autoavaliação é muito importante para o seu processo de aprendizagem, pois você se vê diante de 
uma chance de pensar sobre aquilo que conseguiu aprender e sobre aquilo que você precisa rever e/ou aprimorar. É 
sua oportunidade de dimensionar o seu aprendizado. Os conteúdos desta ficha se referem aquilo que você aprendeu 
ao longo do ano passado. 
  
 

No ano anterior consegui aprender os seguintes conteúdos de História..... Bem Um 
pouco 

Não 
consegui 
aprender 

  
Compreender os aspectos sociais, econômicos e políticos da Europa Medieval 

      

  
Explicar as razões da fragmentação política do ocidente europeu medieval 

      

Compreender as transformações ocorridas no a partir do século XI na Europa Medieval       

Compreender o crescimento do comércio e o renascimento das cidades.        

  
Compreender o fortalecimento da burguesia com um grupo social que ganha cada vez 
mais espaço na sociedade das “três ordens” 

      

  
Identificar os fatores que contribuíram para a crise do século XIV. 

      

  
 Compreender o processo de Formação dos Estados Nacionais. 

      

  
 Identificar os diferentes grupos sociais e seus papéis neste processo de formação. 

      

Analisar o processo de fortalecimento do poder dos reis e todos os discursos envolvidos 
neste processo. 

      

  
Identificar os teóricos do absolutismo e suas ideias. 

      



  
 Analisar as principais características do movimento renascentistas bem como seus 
principais artistas. 

      

  
 Compreender os fatores que desencadearam a Reforma Protestante 
  

      

  
 Diferenciar as religiões protestantes que surgiram. 
  

      

Analisar a reação da Igreja católica frente a essas mudanças       

  

Compreender os fatores que motivaram os países europeus a se lançarem no projeto 
das Grandes Navegações. 
  

      

Analisar os desdobramentos da Expansão Marítima e Comercial, o que dela resultou. 
  

      

Identificar as origens do pioneirismo ibérico no processo de expansão marítima.        

Compreender as principais consequências do processo de expansão marítima. 

  

      

Compreender o processo de colonização da América, semelhanças e diferenças entre 
as colonizações (inglesa, portuguesa e espanhola) 

  

      

Compreender o conceito de mercantilismo e suas diferentes aplicações no cenário 
europeu. 

  

      



Analisar o sentido da colonização portuguesa na América. 

  

      

 Identificar as estratégias utilizadas por Portugal para levar adiante o processo de 
colonização do Brasil. 

  

      

Compreender os interesses envolvidos na questão do tráfico de escravos 

  

      

Compreender o conceito de PLANTATION e sua aplicação no processo de colonização 
da América 
  

      

Analisar as principais características do movimento renascentistas bem como seus 
principais artistas. 
  

      

  
 
 
ATIVIDADE 2: ELABORAÇÃO DE RESUMOS 
 
Os temas e conteúdos apontados acima servirão como base para iniciarmos e avançarmos nos conteúdos de História 
do 2º ano. A partir das suas respostas (dadas nas colunas do quadro acima) escolha pelo menos 4 temas (podendo 
ser mais do que 4) para você rever e escreva um pequeno resumo. Lembre-se esta é uma oportunidade para 
desfazer algumas dúvidas sobre os temas trabalhados.  
 
ATIVIDADE 3: EXERCÍCIOS DE REVISÃO 
 

1. Leia e responda: 
 

a) (0,5) Identifique duas manifestações da crise do século XIV.  

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.) 



 

 

 

b) (0,5) Como aponta o trecho acima, a formação de Estados Nacionais ou monarquias nacionais 
absolutistas, foi a solução encontrada para resolver muitos problemas decorrentes da crise do século 
XIV. Aponte duas mudanças políticas e administrativas ocorridas em decorrência deste processo.   

 

 

 

 

 

c) (0,5) Identifique os grupos sociais envolvidos neste processo apontando seus interesses. 

 

2. Leia o texto a seguir e observe com atenção a imagem da pintura a óleo de um rei francês em um 
campo de batalha. Os dois estão relacionados ao período dos Estados Absolutistas Modernos: 

 

 

 

 

“Como é importante que o público seja governado por um só, também importa que quem 
cumpre essa função esteja de tal forma elevado acima dos outros que ninguém se possa 
confundir ou se comparar com ele; não se pode retirar do seu chefe a mínima marca da 
superioridade que o distingue...”. 

RIBEIRO, R. J. A ética no Antigo Regime. São Paulo: Moderna, 1999. p. 54. 

 



 

a) (0,5) Descreva a imagem acima e explique o que ela representava no contexto da consolidação 
das monarquias nacionais absolutistas.  

 

 

 

 

 

b) (0,5) Relacione esta imagem as teorias a respeito do poder dos reis. 

 

 

 

 

 

c) (0,5) Analise o conteúdo do texto e a imagem fazendo uma comparação com o poder dos reis na 
Idade Média e na época Moderna.  

 

 

 

 



 

 

 

Jornal: escravidão mostra 'lado sombrio' do etanol 

A libertação de mais de mil cortadores de cana-de-açúcar em situação 
similar à escravidão no Pará, na segunda-feira, "mostra o lado sombrio do 
atual boom do etanol", segundo afirma reportagem publicada nesta 
quarta-feira pelo diário britânico The Independent.  

PA: operação liberta 1,1 mil escravizados 
 

O jornal observa que a ação da polícia foi "a maior até hoje contra escravidão por dívida, uma prática que remete 
à escravidão, na qual trabalhadores pobres são atraídos para áreas rurais remotas e então levados a se endividar 
pelos proprietários das fazendas, que cobram preços exorbitantes para tudo, de alimentação a transporte".  

Quarta, 4 de julho de 2007, 07h18 

a) (0,5) Que relação podemos estabelecer entre esta reportagem e o passado colonial brasileiro? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

b) (0,5)  Por que Portugal optou pela escravização do africano? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



 

 

2. (1,0) Construa um pequeno texto relacionando (no mesmo texto) os seguintes conceitos: 
ESCRAVIDÃO  /  PLANTATION  /  POLÍTICA MERCANTILISTA. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. (0,5) No período da expansão marítima européia foi motivada por vários fatores, relacione 
um ou mais fatores com o METALISMO (bulionismo), um dos princípios do Mercantilismo. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.  

 

 

 

 

a) (0,5) Explique o que foi esta “cisão religiosa” mencionada no texto. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) (0,5) Aponte as “nações católicas” citadas no texto: _____________________ e __________________  

 

c) (0,5) Explique o trecho sublinhado, relacionando-o a Contra-Reforma. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

A expansão navegadora que decorreu do desenvolvimento mercantil ao fim do 
medievalismo é contemporânea da cisão (divergência) religiosa definida com a Reforma. Como 

aquela expansão foi capitaneada (patrocinada) pelas nações católicas, "colonização" e catequese 
religiosa confundiram-se. 

SODRÉ, N. W. "Síntese de História da Cultura Brasileira". Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 19. ed., p.15. 

 

 



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. (0,5) José de Anchieta, missionário jesuíta, veio da Europa, no século XVI, com o objetivo 
de evangelizar as populações indígenas no Brasil. Acerca dos índios, assim ele escreveu:  

Pouco se pode obter deles se a força do braço secular não acudir para domá-los. 
Para esse gênero de gente não há melhor pregação do que a espada e a vara de 
ferro. 

 Apud COTRIM, Gilberto. "História e consciência do Brasil". São Paulo: Saraiva, 1997. p. 28. 

O depoimento citado expressa ideias que serviram de base para o (a) 

a) projeto de manutenção da cultura dos povos nativos levado a cabo pela Companhia de 
Jesus, apesar do conflito com as autoridades coloniais. 

b) tratamento dado pelos portugueses aos povos nativos, proibindo sua escravização em 
todo o território da colônia e importando africanos para a lavoura açucareira. 

c) política da Coroa portuguesa, que reunia os nativos nas reduções ou aldeamentos, onde 
ficavam a salvo dos ataques dos colonos interessados em sua escravização. 

d) conquista dos povos nativos, impondo-lhes o idioma, a religião, o direito e o modelo 
econômico e político dominante entre os europeus. 

6. (1,0) Leia a definição abaixo: 

 

    

 

Relacione a opção que você marcou na questão anterior (questão no 5) com este conceito de 
etnocentrismo. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. A Pietà é uma escultura em mármore de Michelangelo (1475-1564), realizada no fim do século XV, 
no contexto do Renascimento. Giorgio Vasari (1511-1574), um dos mais importantes intérpretes da 
obra de Michelangelo, ao falar desta obra, destaca seu refinamento técnico. O próprio Michelangelo 
reconheceu a maestria da Pietà ao gravar, pela primeira vez, sua assinatura na faixa que atravessa o 
peito da Virgem. Ainda a propósito dessa escultura, Vasari comenta: 

"Como a mão do artista pôde realizar, de maneira tão divina, em tão pouco tempo uma obra tão 
admirável? Parece um milagre: que uma rocha informe tenha atingido uma perfeição tamanha que a 
própria natureza só raramente a modela na carne." 

 Paolucci, Antonio. MICHELANGELO. Florença, ATS. 1993. 

 

Etnocentrismo: tendência para considerar a cultura de seu próprio povo como a 
medida para todas as outras. 

("Novo Dicionário Aurélio".)  

 



A partir do comentário de Vasari, apresente o contexto histórico em que se insere o Renascimento, 
as novas concepções que passaram a orientar a produção artística e sua relação com a nova 
visão - humanista - de mundo que marca esse movimento estético-cultural. 

 

(1,0) Produza um texto-síntese em que as informações utilizadas estejam claramente articuladas, 
contextualizadas e relacionadas às discussões propostas. A resposta poderá, ainda, ser aprofundada 
por meio do destaque de outras obras e nomes expressivos do Renascimento. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. (0,5) Acerca do Renascimento: 

 

I - As características do homem no Renascimento são: racionalismo, individualismo, 
naturalismo e antropocentrismo, em oposição aos valores medievais baseados no 
teocentrismo. 

II - O Renascimento não foi um processo homogêneo. Seu desenvolvimento foi muito 
desigual e as manifestações mais expressivas se deram nos campos das artes e das 
ciências, sendo que no campo artístico, a literatura e as artes plásticas ocupavam lugar de 
destaque. 

III - A arte renascentista tornou-se predominantemente religiosa, retratando a vida de 
santos, de clérigos e o cotidiano cristão da época, importante era retratar aquilo que era 
espiritual. 

IV - A Itália foi o centro do Renascimento porque era o centro do pré-capitalismo e do 
desenvolvimento comercial e urbano, que gerava os excedentes de capital mercantil para o 
investimento em obras de arte. 

V - A ascensão do clero foi fundamental para que se desenvolvesse nos Estados italianos 
um poderoso mecenato, plenamente identificado com as concepções terrenas dominantes 
entre os eclesiásticos. 

 

É correto apenas o afirmado em: 



a) I, II, III. 

b) I, II, IV. 

c) I, II, V. 

d) I, III, V. 

e) II, IV, V. 

 

 

 


