
   

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA RECUPERAÇÃO 2º TRIMESTRE 

1)Leia o texto a seguir, relativo ao período entre os séculos XVI e XVIII. 

(...) Com efeito, só os burgos e as cidades têm feiras locais. Raríssimas, algumas feiras 

de aldeia ainda existem no século XVI, mas em quantidade insignificante. A cidade do 

Ocidente sorveu tudo, submeteu tudo à sua lei, às suas exigências, aos seus controles. A 

feira tornou-se uma das suas engrenagens (...) As feiras urbanas são realizadas 

geralmente uma ou duas vezes por semana. Para abastecê-las, é necessário que o campo 

tenha tempo de produzir e de reunir os gêneros e possa dispensar uma parte de sua mão-

de-obra para a venda (...) A feira é o ruído, o alarido, a música, a alegria popular (...) Os 

preços industriais sobem, os preços agrícolas descem. 

BRAUDEL, F. "Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII." São 

Paulo: Martins Fontes, 1996, pp. 14, 67 e 113. 

A propósito da passagem acima: 

Destaque dois tipos de transformação econômica ocorrida nas sociedades europeias  

com a passagem do feudalismo ao capitalismo na Europa ocidental.  

2) Defina o que foi a cultura Humanista. (1,0) 

Para as artes visuais florescerem no Renascimento era preciso um ambiente urbano. Nos 

séculos XV e XVI, as regiões mais altamente urbanizadas da Europa Ocidental 

localizavam-se na Itália e nos Países Baixos, e essas foram as regiões de onde veio 

grande parte dos artistas. (Adaptado de Peter Burke, O Renascimento Italiano. São 

Paulo: Nova Alexandria, 1999, p. 64). 

a) De que maneiras o ambiente urbano propiciou a emergência desse movimento 

artístico e cultural? (1,0) 

b) Por que as regiões mencionadas no texto eram as mais urbanizadas da Europa nos 

séculos XV e XVI?  

3) Observe a imagem.  

 

 

a) Qual acontecimento ocorrido durante a Idade Média é representado na miniatura?  

b) O que contribui para a ocorrência desse fato?  

c) Quais foram as consequências desse fato? 



   

4) No contexto da Guerra dos Cem Anos surgiu uma figura legendária, Joana d'Arc. 

Com base em seus estudos sobre este período escreva um breve relato sobre a 

importância desta personagem histórica 

5) Explique como as cruzadas favoreceram o surgimentos das cidades e do comercio. 

6)Quais as ações do clero da para assegurar as contribuições dos fieis igreja católica 

dirante a idade média?  

7)Aponte as causas que levam a Europa, durante a idade média, a uma pandemia.  

8)Relate os acontecimentos da Guerra dos Cem Anos.  

9) Explique a importância da padronização dos pesos e medidas para comercio.  

10)Explique o termo: centralização do poder monárquico. Como isso aconteceu na 

Europa?  

 

 

BOM TRABALHO! 

 


