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1. Observe o quadro abaixo: 

Reprodução: Mauritshuis, Haia, Holanda  

 

A lição de anatomia do Dr. Tulp. Óleo sobre tela de Mauritshuis Rembrandt, 1632. 

A obra retrata uma prática recorrente na época em que foi feito. Essa prática pode ser associada 
à ideia de modernidade, uma vez que esse tipo de experiência 

a) propiciou a ampliação do conhecimento da população rural. 

b) proporcionou grandes transformações no campo científico. 

c) beneficiou da mesma forma os grupos sociais da Era Moderna. 

d) provocou um conjunto de renovações sentidas ao mesmo tempo. 
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2. Observe a imagem abaixo: 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

A criação de Adão. Afresco de Michelangelo, 1508-1512. 

A obra renascentista A criação de Adão, de Michelangelo, pode ser associada à cultura greco-
romana porque 

a) emprega a técnica de tinta a óleo. 

b) valoriza a cultura teocêntrica.  

c) retrata aspectos da mitologia antiga. 

d) prioriza a religião em detrimento da razão.  
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3. Observe a imagem abaixo:  

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Representação da prensa manual de Gutenberg. 

É possível reconhecer como uma invenção que trouxe grandes transformações no campo científico 
e foi responsável pela divulgação do conhecimento e das novas ideias religiosas no contexto do 
Renascimento cultural: 

a) os jornais. 

b) os manuscritos.  

c) as prensas móveis.  

d) os livros.  
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4. Observe a imagem: 

Reprodução/Biblioteca do Congresso, Washington, DC, EUA 

 

Capa do livro O Leviatã (1651), do escritor inglês Thomas Hobbes. 

A imagem faz parte da capa do livro O Leviatã, do escritor inglês Thomas Hobbes. Ela se insere em 
uma lógica diferente dos dias atuais sobre a relação entre o Estado e a Nação ao 

a) entender que o povo é súdito dos monarcas. 

b) indicar que nem todas as pessoas são cidadãs. 

c) questionar as monarquias absolutistas. 

d) defender o contrato social entre os cidadãos. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

1º bimestre – Avaliação 

5. Leia o texto: 

[...] trata-se de uma época com especificidade própria, resultante do fato de 

que em suas formações sociais concretas existem estruturas econômico-sociais, 

políticas e ideológicas que nem são mais feudais, nem podem ser já chamadas 

exatamente de capitalistas – são de transição.  

FALCON, Francisco. Mercantilismo e transição. São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 21-22.  

Especificidade: qualidade própria de algo.  

Um acontecimento marcante e indispensável para explicar a concretização da passagem citada no 
texto se localiza no(a): 

a) expansão marítima. 

b) colonialismo. 

c) Renascimento comercial. 

d) Revolução Industrial.  

 

6. Leia o texto a seguir: 

O Renascimento é melhor compreendido como uma síntese de inovações 

medievais fruto de um longo processo de gestação, não como um período à parte, 

muito menos como o inaugurador da Idade Moderna. Se, por um lado, nele houve uma 

expansão do pensamento científico, através da observação racional da natureza, 

manifestado no heliocentrismo e no desenvolvimento da autópsia, por outro, Hilário 

Franco Júnior [...] afirma que “Observar e questionar a natureza é um exercício  

religioso e intelectual gerador de um racionalismo medieval [...]”. 

COSTA. Ives Leocelso S. A transição da Idade Média para a Idade Moderna: uma análise crítica. Revista Tempo de Conquista, v. 7, 2010.  

Disponível em: <http://revistatempodeconquista.com.br/documents/RTC19/IVESCOSTA.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2018.  

O Renascimento cultural é associado à Idade Moderna. Considerando a discussão apresentada no 
texto, explique por que nem sempre as realizações desse período, apesar do nome “moderno”, 
podem ser consideradas novidades. 
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7. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Expulsão da humanidade do Jardim do Éden. Afresco de Michelangelo, 1508-1512.  

A imagem faz parte de uma das pinturas do teto da Capela Sistina, situada no Vaticano, atual  
sede da Igreja católica. Após analisar suas características artísticas, explique se esta é uma obra 
renascentista ou medieval. 
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8. Leia a afirmação a seguir: 

Com ‘tecnologia revolucionária’, Lutero se transformou em 1º ícone midiático. 

CHADE, Jamil. Estadão, 29 out. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2KVk9Yz>. Acesso em: 17 ago. 2018.  

Midiático: relacionado à mídia.  

Considerando o contexto do século XVI, explique como foi possível que as convicções de Martinho 
Lutero chegassem a diversas partes no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Leia os textos: 

I – O absolutismo monárquico de Bossuet 

Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus 

e seus representantes na Terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um 

homem, mas o trono do próprio Deus.  

Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada, e que atacá-lo de qualquer 

maneira é sacrilégio. [...] 

BOSSUET, Jacques-Benigne. Política tirada das palavras da Escritura Sagrada. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Coletânea de documentos históricos para o 1º grau: 5ª à 8ª séries. São Paulo, 1978. p.79.  

 

II – O rei é absoluto e sagrado 

[...] as monarquias francesas e inglesas tinham a crença, devido à sagração, de 

que os reis, por meio do Toque Régio, curavam as escrófulas [...]. 

JANKOWSKI,  Juliane Cristina Dias de Barros (et al). O imaginário medieval e a crença na cura das escrófulas: França, 

Reinado de Luís IX (1226-1270). Revista brasileira de iniciação científica. Disponível em: 

<https://itp.ifsp.edu.br/ojs/index.php/IC/article/download/801/848>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

Escrófulas: infecção nos gânglios linfáticos do pescoço.  
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Explique de que modo a prática apresentada no texto II se relaciona às ideias do texto I. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Leia a afirmação: 

O mercantilismo, pode-se dizer que abriu o caminho para que acontecesse a 

Revolução Industrial. [...] 

CARNEIRO, Alexandre Dias. Paralelo entre a Revolução Mercantil x Revolução Industrial. Jus.com.br, abr. 2015. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/38369/paralelo-entre-a-revolucao-mercantil-x-revolucao-industrial>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

A Revolução Industrial consolidou o capitalismo. Considerando as características mercantilistas, 
apresente uma justificativa para a afirmação. 

 

 

 

 

 

 

 


