
       Em rede as ideias acontecem! 
 

 

Nome:__________________________________________________ano/série:_____ 

Prof. Humberto 

ATIVIDADE PARA AS FÉRIAS – HISTÓRIA 

1 –  As características do renascimento estão intimamente relacionadas com a 
época em que foram desenvolvidas, ou seja, a partir do século XV, no período 
renascentista. 

Lembre-se que o renascimento foi um movimento artístico e filosófico que 
despontou na Itália no século XV. Seu surgimento foi importante para pôr fim a Idade 
Média, dando início ao período Moderno. 
Representou uma das mais importantes mudanças de mentalidade na história da 
humanidade, visto que foi um movimento de renovação em diversas áreas do 
conhecimento: filosofia, política, economia, cultura, artes, ciência, dentre outras. 
 

a) Relacione as ideias propostas pelo Renascimento á ideia de 
antropocentrismo: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
b) De que forma as ideias propostas pelo Renascimento na Europa 

contribuíram para o desenvolvimento urbano-comercial a partir do 
século XII: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
c) O que foi o mecenato e qual sua relação com o Renascimento? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

 

2-   Leia o texto 

No século 16, na Europa central, foi iniciado um movimento de renovação da 
Igreja cristã denominado Reforma Protestante. Já no final da Idade Média vários 
fatores contribuíram para que isso ocorresse: a formação dos Estados Nacionais ou as 
modernas nações europeias, com toda a descentralização política e com príncipes 
limitando a autoridade do Imperador e com forte tensão entre o Estado e a Igreja. 

O poder do papado entrou em declínio, ocorreram confrontos com reis, divisões 
entre os próprios clérigos e a necessidade de reforma. Houve um Grande Cisma e até 
mesmo 3 papas rivais em lugares diferentes, de 1378 a 1417. O movimento Conciliar 
buscou solução para a crise numa tentativa fracassada de democratizar a Igreja e 
governa-la por meio de concílios. Os movimentos dissidentes na França acarretaram 
forte oposição e a Inquisição fora oficializada em 1233. 

Nos séculos 14 e 15 alguns movimentos esporádicos de protestos surgiram 
contra os ensinos e práticas da Igreja medieval e alguns líderes foram chamados de 
pré-reformadores: João Wycliff(1325-1384), João Huss (~1372-1415) e Jerônimo 
Savonarola (1452-1498), por combaterem irregularidades e imoralidades do clero, 
condenar superstições, peregrinações, veneração de santos, celibato e as pretensões 
papais. Também outros movimentos romperam com a Igreja, os movimentos 
devocionais como o misticismo, a Devoção Moderna dos Irmãos da Vida Comum. 
Também nasceu o interesse em estudar as obras da Antiguidade pelos 
Renascentistas e isso levou alguns “humanistas bíblicos” ao estudo da Bíblia nas 
línguas originais. 

Muita convulsão política, social e religiosa havia no final da idade média, 
revoltas dos camponeses, guerras, epidemias, o declínio do feudalismo e da liderança 
dos Papas e da Igreja. A população se ressentia dos abusos da Igreja e da sua falta 
de propósitos e corrupção. 

a) Escreva quem foi o fundador da primeira Igreja Protestante da história, 
onde ela foi fundada e quais foram as principais críticas feitas por seu 
fundador à Igreja Católica: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

b) Relacione o desenvolvimento da burguesia à Reforma Protestante: 

https://www.infoescola.com/historia/baixa-idade-media/
https://www.infoescola.com/historia/estados-nacionais/
https://www.infoescola.com/historia/cismas-da-igreja/
https://www.infoescola.com/historia/inquisicao/
https://www.infoescola.com/historia/clero/
https://www.infoescola.com/historia/camponeses/
https://www.infoescola.com/historia/feudalismo/


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c)  Estabeleça uma relação entre as ideias protestantismo as mudanças 
sociais da época: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________  

3 –  Preocupados com os avanços do protestantismo pela Europa e com a perda de 
fiéis, membros do clero católico reúnem-se na cidade italiana de Trento com o objetivo 
de traçar um plano de reação contra os protestantes. Essa reunião ficou conhecida 
como Concílio de Trento e estabeleceu as diretrizes para a chamada Contra Reforma; 

Explique de que maneira a Igreja Católica reagiu ao desenvolvimento do 
protestantismo na Europa: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


