
 

                                  

                                    Em rede as ideias acontecem! 

 

Nome: ___________________________________________________ nº._____ turma: 7º Ano A 

Disciplina de História – Professor Marcelo Cruz  

(enviar para conferência para o email do professor até 27/03/2020) 

marcelo.historia@icjcoracaodejesus.com.br 

Atividade 02. Autocorreção e apontamentos de dúvidas da AT 01 

Tema: Capítulo 2: O período medieval  

Parte VI. A arte medieval (p.58 a 62) e Parte VII. A ciência medieval (p. 66 a 71). 
 

Roteiro: 

Parte I. Leia as respostas esperadas e/ou sugeridas nesse gabarito, posteriormente compare com as 
suas repostas. 
 
Parte II. Faça a autocorreção colocando certo, completando as respostas incompletas ou apagando e 
corrigindo as erradas. 
 
Parte III. Após a correção, aponte nesse gabarito, qual foi o seu erro e/ou dúvidas e envie para o email do 
professor. 
 
Parte IV. No caso de não haver erros ou dúvidas mande também um email informando o professor. 

 
Questões para aprofundamento e reflexão: 

 

1) Por que a cultura medieval estava diretamente ligada às questões de cunho religiosos? 
 
Respostas: Na Idade média, o sentimento religioso inspirava tanto as artes quanto a busca pelo 
conhecimento. Existia um “universo teocêntrico”, ou seja tudo girava em torno da vontade de 
Deus. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa e influente do período, os templos eram 
verdadeiros arquivos de informações sobre as confecções religiosas do período. 
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
2) Destaque as principais características do estilo arquitetônico gótico. 
 
Respostas: Entre as principais características das igrejas medievais em estilo gótico, podemos 
destacar: elementos da arquitetura em forma de arcos, os quais trazem a    aparência de leveza, 
vitrais multicoloridos, com cenas bíblicas, que permitem a passagem da luz do Sol, colunas altas, 
estátuas e as paredes, geralmente pintadas com cores vivas e brilhantes que trasmitem 
sentimentos de transcedência e de fé.  
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
3) O que foram as cruzadas? Quais os motivos dos conflitos? 
 
Respostas: Foram expedições armadas que os europeus promoveram, a partir do século XI, 
contra os muçulmanos. Os motivos centrais eram: conquistar a cidade sagrada de Jerusalém, 
conter o avanço dos muçulmanos (considerados infiés pela Igreja), conquistar territórios e as rotas 
comerciais. 
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4) Explique a relação entre as cruzadas e o desenvolvimento da ciência medieval. 
 
Respostas: Enquanto os europeus vivam mergulhados no feudalismo, no mesmo período os 
muçulmanos estavam mais desenvolvidos em relação aos conhecimentos científicos e ao 
comércio. As viagens para o Oriente e por consequência o contato com povos diferentes, 
promovidas pelas cruzadas, trouxeram para os europeus uma “nova visão do mundo”. Os 
progressos da medicina, por exemplo, ocorreram graças ao contato com o mundo árabe, que já 
haviam desenvolvido pesquisas de grande qualidade. 
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
5) O que foi a peste negra? Qual foi a origem da doença? 
 
Respostas: A peste negra, ou peste bubônica, foi uma doença causada por uma bactéria 
transmitida pela pulga de ratos, que também  picavam os seres humanos. A bactéria após a 
transmissão se espalhava por todo o organismo, gerando hemorragias e matando milhares de 
pessoas. A origem da doença está ligada a proliferação dos ratos devido ao acumulo de lixo e 
falta de saneamento básico. 
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
6) Elabore um texto coparando o pânico causado pela peste negra na Europa do século XIX, com  
o “Coronavírus” (COVID-19) que esta causando preocupação no mundo todo. 
 
Respostas: A peste negra assim como o Coronavírus tiveram origem na Ásia e se tornaram 
pandemias, ou seja, se espalharam por diversas regiões do mundo. A falta de conhecimento 
específicos das doenças, o medo, provocados na época pelo imaginário popular, geraram pânico 
e histeria na Europa Medieval, como o Coronavírus está trazendo atualmente, principalmete 
devido aos “fake news”. Para conter a peste negra foi instituída na época a quarentena, como 
estamos vivendo hoje. A peste incentivou o desenvolvimento de pesquisas na área da medicina e 
apartir da uma preocupçaõ maior com a higiene pessoal e com as condições das cidades. Para o 
COVID-19, a ciência busca o desenvolvimento de uma vacina, enquanto isso também devemos, 
tomar cuidado com nossa higiene pessoal e evitar o contato com pessoas que apresentem os 
sintomas da gripe. 
 
Apontamentos sobre a questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


