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1. Leia o texto abaixo: 

A Encenação da Fundação da Vila de São Vicente [...], datada de 22 de janeiro 

de 1532. [...] É realizada na Praia do Gonzaguinha, no exato local do desembarque do 

navegador e fundador Martim Afonso de Souza, em 1532. 

Encenação da Fundação da Vila de São Vicente e Roteiro Histórico de São Vicente SP – 2018.  

Disponível em: <https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/56/34-encenacao-da-fundacao-da-vila-de-sao-vicente-e-roteiro-historico-

de-sao-vicente-sp-2015>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

O trecho da notícia de jornal que você acabou de ler se refere a um espetáculo teatral que acontece 
anualmente em uma praia da cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. Descreva a relação 
entre o povo Tupiniquim e outros povos indígenas dessa região, antes e depois do acontecimento 
retratado na peça. 

 

 

 

 

 

2. Leia o trecho abaixo: 

[...] Uetacá [são] índios tão ferozes que não podem viver em paz com os outros 

e se acham sempre em guerra aberta não só contra os vizinhos, mas ainda contra todos 

os estrangeiros. 

LÉRY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil. Capítulo V. Disponível em: <http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf>.  

Acesso em: 29 jun. 2018. 

Dê exemplos de como os indígenas brasileiros procuraram resistir aos estrangeiros citados   
no texto. 

 

 

 

https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/56/34-encenacao-da-fundacao-da-vila-de-sao-vicente-e-roteiro-historico-de-sao-vicente-sp-2015%3e.
https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/56/34-encenacao-da-fundacao-da-vila-de-sao-vicente-e-roteiro-historico-de-sao-vicente-sp-2015%3e.
http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Avaliação 

3. Leia o texto abaixo: 

De onde surge esta ânsia, então, essa inquietação, essa nova busca do novo? 

Se estendermos o olhar até os conhecimentos da época [Moderna], podemos 

encontrar uma resposta [...] pela revolução copernicana e pelos desenvolvimentos 

sucessivos das ciências físicas e astronômicas. 

ECO, Umberto. História da Beleza. Rio de Janeiro: Record, 2013, p. 225. 

O que era a “inquietação e busca pelo novo” que caracterizou o Renascimento? 

 

 

 

 

 

4. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, de cerca de 1490. 

Com base no Homem Vitruviano, apresente o aspecto do pensamento humanista que caracterizou 
a Idade Moderna. 
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5. Leia um trecho das 95 teses de Martinho Lutero apresentado abaixo: 

Tese 21: Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a 

pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do papa. 

LUTERO, Martinho. 95 Teses. Disponível em: <http://www.luteranos.com.br/lutero/95_teses.html>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

Explique o que eram as “indulgências” e qual foi sua importância no contexto da Reforma 
Protestante. 

 

 

 

 

6. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rainha Elizabeth I da Inglaterra, autor desconhecido, de cerca de 1600. 

O cetro, a coroa e o manto real, a esfera e a cruz, que a rainha Elizabeth I segura, simbolizam o seu 
poder. A partir desses símbolos, explique o que significava ser um rei ou uma rainha absolutista. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.luteranos.com.br/lutero/95_teses.html
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7. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Co 

 

Anchieta e Nóbrega na cabana de Pindobuçu, de Benedicto Calixto, de 1920. 

No processo de catequização que marcou o período colonial, os jesuítas e outras ordens religiosas 
fundaram colégios e aldeias em que eram reunidos indígenas que seriam doutrinados na fé cristã 
e submetidos a uma rotina de trabalho agrícola que contrariava as tradições nativas; sobretudo 
porque, na cultura indígena, eram as mulheres que trabalhavam no plantio e na colheita  de 
mandioca. Os indígenas que viviam nessas aldeias, fundadas por religiosos, eram denominados de: 

a) índios católicos. 

b) indígenas reduzidos. 

c) indígenas acostumados. 

d) índios resistentes. 

 

8. Leia o ditado popular: Não se dorme medieval e acorda moderno. 

Com base no ditado, pode-se dizer que a transição da Idade Média para a Idade Moderna: 

a) foi um rápido processo, mas que manteve os valores culturais e artísticos da Idade Média. 

b) ocorreu de forma lenta e, ao final, não resultou em grandes mudanças no pensamento e nos 

métodos científicos. 

c) foi um lento processo, mas que resultou em mudanças significativas na arte, na ciência e nas 

formas de pensar o mundo. 

d) foi um rápido processo que gerou mudanças significativas na arte e na ciência, mas que 

manteve as formas de pensar o mundo da Idade Média. 
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9. Leia uma das 95 teses de Martinho Lutero: 

Tese 21: Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a 

pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do papa. 

LUTERO, Martinho. 95 Teses. Disponível em: <http://www.luteranos.com.br/lutero/95_teses.html>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

Com base no texto acima, podemos dizer que Martinho Lutero:   

a) Apoiava a ideia de que a indulgência abreviaria a permanência da alma no purgatório. 

b) Ratificava a ideia de que as indulgêngias eram perdões concedidos pela Igreja aos fiéis. 

c) Defendeu a relação utilitária entre o pecado, o perdão e as indulgências. 

d) Questionou a autoridade da Igreja católica e o comércio de indulgências. 

 

10. Leia o texto abaixo: 

O ultramar, portanto, apresentava-se como uma solução para a nobreza,  

ávida por recompor suas rendas e estender seus domínios, e para os comerciantes 

profundamente interessados em tornar seus empreendimentos mais prósperos e com 

pretensões aristocratizantes. Deste modo, os segmentos da elite portuguesa viram 

no Estado um condutor para uma política que atendia de forma satisfatória aos seus 

interesses e apontava para a superação da crise do século XIV em Portugal. 

OLIVEIRA, Anderson José M. de; CAVALCANTE, Paulo. Aula 1: Portugal e a expansão comercial. O descobrimento do Brasil In: História 

do Brasil. v. 1. OLIVEIRA, Anderson José M. de; RODRIGUES, Cláudia; SANCHES, Marcos; CAVALCANTE, Paulo. Rio de Janeiro: Fundação 

CECIERJ, 2011. p. 14. Disponíve em: <https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/1a10ce4adcf88e8640a7b74793671507.pdf>.  

Acesso em: 5 out 2018. 

Quais são as consequências dessa aliança entre a burguesia comercial e as monarquias modernas 
que o texto menciona? 

a) O enriquecimento das nobrezas locais, possibilitando aos nobres aumentar o quadro de 

cavalos e cavaleiros e reforçar a segurança, superando o poder da monarquia. 

b) O enriquecimento dos camponeses, possibilitando aos pobres aumentar a renda, reforçar a 

alimentação e fortalecer a família, superando o poder da nobreza. 

c) O enriquecimento do clero, possibilitando aos padres aumentar a renda e expandir a pregação, 

superando o poder da nobreza. 

d) O enriquecimento das monarquias, possibilitando aos reis aumentar o quadro de funcionários, 

reforçar a Justiça real e fortalecer o Exército, superando o poder da nobreza. 

http://www.luteranos.com.br/lutero/95_teses.html
https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/1a10ce4adcf88e8640a7b74793671507.pdf

