
 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus: 

conflitos, dominação e conciliação. 

Habilidade 
(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da 

conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 5 – Unidade 2 

Grade de correção 

100% 

O aluno deve ser capaz de apresentar, resumidamente, o seguinte relato: na atual 

região de São Vicente, no litoral paulista, vivia o povo Tupiniquim, liderado por 

Tibiriçá. Além de lutar entre si, aldeia contra aldeia, os Tupiniquim combatiam 

outros grupos indígenas da região, como os Guaianases e os Carijó. Com a chegada 

de Martim Afonso, Tibiriçá aliou-se aos portugueses no processo de colonização, 

pois viu nessa aliança a chance de derrotar seus antigos inimigos. Assim, favoreceu  

a instalação da economia açucareira em São Vicente, trocando por armas 

prisioneiros de guerra que trabalhariam como escravos. Tibiriçá também apoiou  

os jesuítas na fundação de um colégio. 

50% 

O aluno apresenta um breve relato da relação entre o povo Tupiniquim e outros 

povos da região de São Vicente antes da chegada dos portugueses, mas não aponta 

que os conflitos entre os grupos indígenas motivaram o apoio ao colonizador. 

0% 

Considere insatisfatória a resposta que não mencionar a relação de conflito que  

os  Tupiniquim mantinham entre si e com os demais povos indígenas da região de 

São Vicente e nem que essa relação conflituosa acabou favorecendo a colonização 

portuguesa, uma vez que os Tupiniquim viram na aliança com Martin Afonso  

uma oportunidade para subjugar seus antigos inimigos.  

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Apresente em sala de aula um mapa do Brasil e aponte a região de São Vicente. A partir 

disso, discuta com a turma a relação que existia entre os diferentes grupos indígenas antes 

da chegada dos portugueses e em que medida essa situação se alterou com a colonização. 

Estabeleça algumas comparações com o processo de conquista do Império Asteca, já 

estudado. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda não apenas os conflitos entre 

os diferentes povos indígenas que habitavam o atual Brasil, mas também em que medida 

alguns povos procuraram estabelecer alianças com os europeus a fim de satisfazer  

seus próprios interesses. 

 

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.
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História – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus: 

conflitos, dominação e conciliação. 

Habilidade 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para  

as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 5 – Unidade 2  

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que, em alguns momentos, os indígenas procuraram resistir  

aos portugueses por meio de guerras; em outros momentos eles estabeleceram 

alianças com os franceses, de quem os portugueses eram rivais, como fizeram 

inicialmente o tamoio Cunhambebe, na Guanabara, e o potiguar Zorobabé,  

na capitania de Pernambuco. 

50% 

O aluno aponta somente um dos pontos da seguinte argumentação: em alguns 

momentos, os indígenas opuseram-se aos portugueses por meio de guerras;  

em outros momentos eles aliaram-se aos franceses, de quem os portugueses  

eram inimigos. 

0% 
Considere insatisfatória a resposta que não explicar como os povos indígenas 

procuraram resistir aos portugueses.  

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Com a participação da turma, faça uma lista dos povos indígenas estudados que se opuseram 

aos portugueses. Além das guerras, como forma de resistência, mencione as alianças 

estabelecidas entre indígenas e europeus e das quais ambas as partes procuraram obter 

vantagens. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda o papel ativo dos indígenas  

em sua relação com os europeus.  

 

  

http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf
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História – 7º ano 
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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? 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

Humanismos: uma nova visão de ser humano e de mundo. 

Renascimentos artísticos e culturais. 

Habilidade 
(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos  

e analisar seus significados. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 6 – Unidade 3 

Grade de correção 

100% 

O aluno constrói, resumidamente, a seguinte argumentação: no Renascimento, 

começa a se difundir uma cultura laica, isto é, desvinculada do pensamento 

religioso, e humanista, que repercute nas explicações sobre os fenômenos naturais, 

que passam a se basear em princípios científicos, e não mais religiosos. Nesse 

momento, houve muitos avanços na arte e na ciência com a ampliação do acesso  

ao conhecimento. Estudiosos da época, por exemplo, passaram a estudar os astros  

e os planetas, desafiando a ideia aceita pela Igreja de que a Terra era o centro  

do universo. A circulação de informações foi importante para a busca de novas 

maneiras de explicar o mundo. 

50% 

O aluno explica que, durante o Renascimento, ocorreu uma laicização da cultura,  

a qual se desvinculou do poder exclusivo da Igreja, mas não menciona que houve 

avanços no pensamento científico e nas técnicas artísticas.  

0% 
Considere insatisfatória a resposta que não explicar a busca pelo novo que 

caracterizou o Renascimento.  

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Dois principais pontos são importantes para o aluno compreender as características  

do Renascimento: o Humanismo e o racionalismo, em oposição ao teocentrismo,  

ao sobrenatural e ao espiritual. Seria interessante que o professor apresentasse  

os significados dessas palavras relacionados ao seu sentido filosófico. Humanismo: 

valorização da capacidade criadora do ser humano; racionalismo: capacidade do ser humano 

em descobrir os mistérios da natureza, dos seres vivos e do Universo desvinculados das 

explicações religiosas. Para auxiliar na compreensão, apresente o exemplo de Galileu Galilei, 

que comprovou empiricamente a teoria de Copérnico, de ser a Terra a girar em torno do  

Sol (geocentrismo), e não o contrário (heliocentrismo), como pregava a doutrina católica.  

A explicação científica de Galileu, racionalista, era contrária à explicação religiosa. Reflita 

com a turma sobre essas duas formas de pensamento, podendo citar outros exemplos,  

como a da criação da humanidade: para os cristãos, a humanidade tem origem nas ações  

de Deus, enquanto que, para os cientistas, está relacionada a um processo de evolução.  

A partir dessas discussões, espera-se que o aluno compreenda o Renascimento como um 

período que representou o ponto de partida para as inovações técnicas e as transformações 

no jeito de pensar o mundo. 
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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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

Humanismos: uma nova visão de ser humano e de mundo. 

 Renascimentos artísticos e culturais. 

Habilidade 
(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos  

e analisar seus significados. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 6 – Unidade 3 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que, na obra apresentada de Leonardo da Vinci, o homem  

é a figura de destaque. A partir daí, ele estabelece uma relação entre o desenho  

e o pensamento humanista do período moderno, baseada no antropocentrismo, 

isto é, na ideia de que homem, graças à sua capacidade criativa e de raciocínio, 

encontra-se no centro do universo. 

50% 

O aluno aponta apenas que o homem é a figura de destaque na obra de Leonardo 

da Vinci, mas não estabelece relações entre ela e o pensamento humanista,  

que colocava o homem no centro do universo. 

0% 

Considerar insatisfatória a resposta que não apontar a centralidade do homem  

na obra de Leonardo da Vinci e nem relacionar essa imagem com o pensamento 

humanista do período moderno. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Convide o aluno a fazer o seguinte exercício: primeiro ele deverá esticar seu antebraço 

direito para a frente, com a palma da mão aberta e relaxada. Com a mão esquerda,  

ele irá pressionar o músculo da parte interna do antebraço. Ao fazer isso, ele verá suas  

mãos fecharem-se involuntariamente, por meio de estímulo mecânico direto no músculo. 

Após esse exercício, converse com a turma sobre como o estudo do corpo humano 

possibilita uma melhor compreensão de seu funcionamento. Explique que Leonardo da Vinci 

dedicava-se aos estudos anatômicos e deixou diversos desenhos sobre o corpo. Além disso, 

comente que o desenvolvimento da anatomia na Europa ocorreu em um período em que  

o teocentrismo medieval cedia espaço para o antropocentrismo. Dessa forma, espera-se  

que o aluno compreenda que o Renascimento inaugurou uma nova forma de compreender  

o homem e a natureza. 
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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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada. 

Habilidade 
(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos 

culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 7 – Unidade 3 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que as indulgências eram certificados de perdão, vendidas com 

autorização do papa da Igreja Católica e que, supostamente, anulavam total ou 

parcialmente os pecados das pessoas. Os cristãos faziam filas para a compra de 

indulgências (algumas muito caras, outras mais baratas), convencidos de que  

aquele documento garantiria a salvação eterna de sua alma, enquanto a Igreja 

lucrava com sua venda. Martinho Lutero, que era contrário ao comércio de 

indulgências, escreveu as 95 teses, que marcam o início da Reforma Protestante,  

e as pregou na porta da catedral de sua cidade. 

50% 

O aluno explica o que eram as indulgências, mas não menciona as 95 teses de 

Martinho Lutero contra a sua venda e nem estabele relações entre elas e a Reforma 

Protestante.  

0% 
Considere insatisfatória a resposta que não explica o que eram as indulgências  

e nem seu papel na Reforma Protestante. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Pergunte ao aluno se ele sabe o que é um diploma. Leia e explique a definição de diploma 

que consta nos dicionários, isto é, que se trata de um documento oficial que garante  

um cargo, um privilégio, um direito, etc. Leve para a sala de aula a cópia de um diploma, 

permitindo a turma de observar os elementos de oficialidade, como carimbos, assinaturas, 

etc. Saliente que o diploma que se recebe ao final de um curso, por exemplo, atesta ou 

autoriza a pessoa de exercer certa profissão. Destaque, também, que em certas profissões 

existe um código de ética que permite invalidar (caçar) o diploma, caso o profissional atue  

de forma incorreta. Em seguida, estabeleça uma ligação com o conteúdo do capítulo, 

indicando que as indulgências eram certificados que, supostamente, anulavam os erros dos 

cristãos, permitindo-os serem salvos. Martinho Lutero discordava da venda de indulgências  

e publicou, assim, suas 95 teses, que marcariam o início da Reforma Protestante. Dessa 

forma, espera-se que o aluno compreenda em que medida a indignação de Martinho Lutero 

sobre a venda de indulgências iniciaria um combate de determinadas práticas da Igreja 

Católica, que resultaria, por fim, em um movimento de caráter religioso. 

 

  

http://www.luteranos.com.br/lutero/95_teses.html
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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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

A formação e o funcionamento das monarquias europeias: a lógica da centralização política  

e os conflitos na Europa. 

Habilidade 
(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas 

principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 8 – Unidade 3 

Grade de correção 

100% 

O aluno apresenta, resumidamente, a seguinte argumentação: o termo absolutista 

significa poder absoluto, já que as rainhas e os reis absolutistas concentravam todo  

o poder em suas mãos. Eram eles quem faziam as leis, conduziam o Estado, julgavam 

seus súditos. A vontade do rei ou da rainha podia prevalecer sobre tudo, inclusive 

sobre a lei escrita. Na Idade Moderna, inclusive a nobreza  foi submetida ao poder real. 

O cetro, portanto, significa autoridade, e o orbe (a esfera) significa poder absoluto, total. 

50% 

O aluno responde o que significava ser reis absolutos, mas não desenvolve sua resposta. 

Assim, apontam somente que as rainhas e os reis absolutistas concentravam todo o 

poder em suas mãos, sem relacionar essa definição com os elementos da imagem. 

0% 
Considere insatisfatória a resposta que não explicar que na Idade Moderna os reis 

concentravam todo o poder em suas mãos, sendo por isso denominados “reis absolutos”. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Analise com o aluno a imagem da Rainha Elizabeth I, estimulando-o a identificar os 

elementos que simbolizam seu poder. Caso o aluno apresente dificuldades em nomear 

alguns dos elementos, auxilie-o. Chame-lhe a atenção para o cetro na mão direita, o globo  

e a cruz na mão esquerda da rainha. Explique a ele que, na Idade Moderna, acreditava-se 

que o poder real emanava diretamente de Deus. Na coroação, os monarcas obtinham a 

benção do Papa e da Igreja, adquirindo legitimidade. Assim, estavam acima de todos os 

homens, concentrando as decisões do Estado. Dê exemplos de governo absolutista e,  

depois, compare-o com os países em que vigoram os governos democráticos. Dessa forma, 

espera-se que o aluno desenvolva a capacidade de análise de imagens e sua importância 

para a difusão de uma ideia. 
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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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus: 

conflitos, dominação e conciliação 

Habilidade 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para  

as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 5 – Unidade 2 

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, pois esse termo não é utilizados pelos historiadores para  

se referir aos indígenas que viveram em aldeias fundadas por religiosos.  

b 

Alternativa correta, pois as aldeias fundadas por religiosos, a fim de facilitar  

a catequização dos indígenas e explorar sua força de trabalho na agricultura, 

 são chamadas de reduções. Assim, os indígenas que viveram nessas aldeias 

são denominados “indígenas reduzidos”. 

c 
Alternativa incorreta, pois esse termo não é utilizados pelos historiadores para  

se referir aos indígenas que viveram em aldeias fundadas por religiosos. 

d 
Alternativa incorreta, pois esse termo não é utilizados pelos historiadores para  

se referir aos indígenas que viveram em aldeias fundadas por religiosos. 
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Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Analise com a turma a pintura produzida por Benedito Calixto, estimulando-os a identificar 

os elementos que marcam a cultura material indígena, como as vestimenta e os ornamentos 

utilizados pelos homens, os potes, os vasos e os arcos espalhados pelo chão. Peça que 

destaquem também os elementos que indicam pertencer à cultura europeia, como a mesa,  

o cruxifixo, o baú e o sino no canto inferior esquerdo da imagem. Lembre o aluno de que 

essa pintura foi produzida no século XX e, portanto, trata-se de uma representação 

idealizada dos padres coloniais José de Anchieta e Manoel da Nóbrega, assim como 

dos índigenas representados. Espera-se que o aluno participe ativamente desse exercício  

de análise de imagem. 

 

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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de História. 

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: permanências e rupturas de saberes  

e práticas na emergência do mundo moderno. 

Habilidade 
(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, 

com base em uma concepção europeia. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 6 – Unidade 3 

Justificativas 

A 
Alternativa incorreta, pois a transição da Idade Média para a Idade Moderna não foi  

um processo rápido e nem manteve os valores culturais e artísticos da Idade Média. 

B 
Alternativa incorreta porque, embora tenha sido um lento processo, ao final  

geraram-se grandes mudanças no pensamento e nos métodos científicos. 

c 
Alternativa correta, pois tanto se tratou de um lento processo, quanto houve grandes 

mudanças na arte, na ciência e na visão de mundo dos indivíduos da época. 

d 

Alternativa incorreta, pois a transição da Idade Media para a Idade Moderna não se 

tratou de um rápido processo e não gerou mudanças somente na arte e na ciência,  

mas também nas formas de pensar o mundo. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Converse com a turma de modo a traçar uma conexão entre a transição do período medieval 

para o moderno, enfocando o Renascimento. Explique que esse movimento artítico e 

cultural, na interpretação dos humanistas daquele período, significava também um retorno  

à Antiguidade clássica, da cultura greco-romana. O pensamento humanista e o interesse  

no estudo da cultura clássica, possibilitou avanços em todos os campos do conhecimento: 

artes, política, ciência, etc. A ideia é mostrar para o aluno que houve um longo período de 

transição entre a Idade Média e a Moderna, mostrando a impossibilidade de ter ocorrido 

uma mudança abrupta e de corte entre a sociedade medieval e a moderna. 
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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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada. 

Habilidade 
(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos 

culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 7 – Unidade 3 

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, pois Lutero, em suas 95 teses, criticou o uso utilitário das 

indulgências pela Igreja católica.  

b 
Alternativa incorreta, pois Lutero questionou o comércio de indulgências praticado  

pela Igreja.  

c Alternativa incorreta, pois Lutero combateu essa relação utilitária.  

d 
Alternativa correta, pois Lutero questionou a autoridade da Igreja na salvação das 

almas do purgatório.  

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Relembre ao aluno da motivação que levou Martinho Lutero a escrever as 95 teses e 

relacione a venda de indulgências com as pregações realizadas pela Igreja Católica acerca  

de que apenas por meio de muitos esforços as pessoas alcançariam a salvação. Em seguida, 

releia com a turma o texto da questão, explicando que os fiéis, desesperados com a ideia  

de condenação,não obtinham paz. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda em  

que medida as teses de Lutero foram importantes no período em que foram divulgadas  

e levaram à Reforma Protestante. 

 

  

http://www.luteranos.com.br/lutero/95_teses.html
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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. 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 

A formação e o funcionamento das monarquias europeias: a lógica da centralização política  

e os conflitos na Europa. 

Habilidade 
(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas 

principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 8 – Unidade 3  

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, pois o texto não faz menção aos nobres, que, na emergência  

da Idade Moderna, encontravam-se falidos. 

b 
Alternativa incorreta, pois o texto não faz referência aos camponeses ou aos pobres, 

que obtiveram possibilidades de enriquecimento. . 

c 
Alternativa incorreta, pois o texto não faz referência ao clero e à sua participação 

na empresa colonial. 

d 

Alternativa correta, pois o enriquecimento das monarquias ocorreu por meio de 

empréstimos e do comércio e de cobrança de impostos nos territórios conquistados, 

enriquecendo o tesouro real e capaz de aumentar o quadro de funcionários, reforçar  

a Justiça real e fortalecer o Exército. 

 

https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/1a10ce4adcf88e8640a7b74793671507.pdf
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Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Explique à turma que, para existir um governo centralizado, é necessário cobrar tarifas  

e impostos para custear os gastos com funcionários, militares, etc. No caso das monarquias 

europeias, o comércio passou a ser a principal atividade a ser tarifada, a partir do fim da 

Idade Média e, principalmente, quando se iniciou a expansão marítima. As atividades 

mercantis foram muito ampliadas, assim como aumentou muito o valor recolhido com  

os impostos. Dê o exemplo de tarifas alfandegárias: para entrar ou sair mercadorias de um 

reino, o comerciante tinha de pagar uma taxa, cuja proporção variou, no tempo, mas nunca 

deixou de ser cobrada. Também todos que produziam algo tinham de pagar uma tarifa. Esses 

valores eram recolhidos aos cofres reais. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda  

o esquema econômico do qual faziam parte as monarquias modernas, e como essas 

monarquias se valiam do apoio de outros setores da sociedade para se manterem ativas. 

 


