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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
1º Ano - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - HISTÓRIA 

 

PROF. SEBASTIÃO 

01. ( UNICAMP ) A caricatura adiante, entitulada "A besta papal de sete cabeças", de 1530, representa o papa e a hierarquia 
eclesiástica sob uma cruz na qual está escrito, em alemão: "por dinheiro, uma bolsa de indulgências". Caricaturas como esta e 
outras semelhantes foram impressas e circularam amplamente na Europa nessa época. 
 

 
 
a) Que movimento religioso essa caricatura representam e qual a sua crítica à Igreja católica? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual o papel da imprensa na difusão desse movimento? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

02. ( UNICAMP ) No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, professor de teologia da Universidade de Wittemberg, afixou na 
porta de uma igreja daquela cidade um documento em que eram expostas noventa e cinco teses.  
(Baseado em Elton, G.R., "Historia de Europa, México, Siglo Veintiuno", 1974, p.2.) 
 
a) Que processo histórico o gesto de Lutero inaugurou? 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Cite duas práticas adotadas pela igreja católica condenadas por Lutero. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Por que se considera que esse processo histórico acabou facilitando o desenvolvimento do capitalismo? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

03. ( FUVEST ) Alguns historiadores admitem conexão entre o Calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo a partir do século XVI. 
Indique dois aspectos dessa conexão. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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04.( UNIFESP )  Com a Reforma e a Contra-Reforma, os dois protagonistas principais de uma e de outra foram Calvino e Inácio de 

Loyola. Comente o papel e a importância de 
Calvino para o protestantismo. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Inácio de Loyola para o catolicismo. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

05. ( UNICAMP ) Em um dicionário histórico, encontramos a seguinte definição: "Contra-reforma - O termo abrange tanto a ofensiva 
ideológica contra o protestantismo quanto os movimentos de Reforma e reorganização da Igreja Católica, a partir de meados do 
século XVI." 

  (DICIONÁRIO DO RENASCIMENTO ITALIANO, Zahar Editores, 1988)   
Dê as principais características da Contra-reforma e analise duas delas. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
06. ( Uerj ) Ao chegar a Calicute, em 1498, o navegador português Vasco da Gama aguardou que embarcações locais se 

aproximassem das naus e mandou um membro da tripulação para terra, o degredado João Nunes. Este encontrou no porto dois 
comerciantes tunisinos, que sabiam falar castelhano e genovês, travando o seguinte diálogo, registrado por um português 
anônimo: - Ao diabo que te dou; quem te trouxe cá? E perguntaram-lhe o que vínhamos buscar tão longe. E ele respondeu: - 
Vimos buscar cristãos e especiaria. 

(Adaptado de VILLIERS, John. Vasco da Gama, o Preste João das Índias e 
os cristãos de São Tomé. In: "Oceanos: Vasco da Gama". Lisboa , 1998.) 

 
a) Justifique por que "buscar especiaria" foi uma importante motivação econômica da Expansão Marítima portuguesa. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Identifique duas ações voltadas para a expansão da fé cristã, que tenham sido empreendidas pelos portugueses nos seus 
domínios coloniais. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

07. ( UFRRJ ) Leia o texto adiante sobre a expansão comercial e marítima portuguesa e, com base nele, responda às questões a 
seguir.  
  
Em 1498, o português Vasco da Gama consegue chegar a Calicute, nas Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança. Em 
seguida, as frotas portuguesas procuraram estabelecer um maior controle do oceano  
Índico. À medida que as rotas de navegação se consolidam, Portugal centraliza o comércio das especiarias alterando o papel a 
ser desempenhado pelas cidades de Gênova e Veneza.  

 THEODORO, J. "Descobrimentos e Renascimento". São Paulo: Contexto, 1991. p. 20.  
  
a) Mencione duas razões que explicam o pioneirismo português nas navegações e descobrimentos dos séculos XV e XVI.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Estabeleça uma relação entre práticas mercantilistas e a assim chamada expansão comercial e marítima.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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08.( UERJ-2010 ) Como indicado no mapa acima, a expansão marítima promovida pela Coroa de Portugal, nos séculos XV e XVI, 
permitiu a incorporação de novas regiões e sociedades ao comércio europeu. 
 

 
 
Apresente dois interesses da sociedade portuguesa na exploração da costa ocidental africana e explique a importância da região 
para o estabelecimento dos portugueses na Ásia. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

09. ( UNESP-2014 ) 
 
Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 
(Fernando Pessoa. Mar Português. 
Obra poética, 1960. Adaptado.) 
 
Entre outros aspectos da expansão marítima portuguesa a partir do século XV, o poema menciona 
a) o sucesso da empreitada, que transformou Portugal na principal potência europeia por quatro séculos. 
b) o reconhecimento do papel determinante da Coroa no estímulo às navegações e no apoio financeiro aos familiares dos 
navegadores. 
c) a crença religiosa como principal motor das navegações, o que justifica o reconhecimento da grandeza da alma dos 
portugueses. 
d) a percepção das perdas e dos ganhos individuais e coletivos provocados pelas navegações e pelos riscos que elas 
comportavam. 
e) a dificuldade dos navegadores de reconhecer as diferenças entre os oceanos, que os levou a confundir a América com as 
Índias. 
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      10. Leia os textos abaixo e responda o item a seguir: 

 
“Há muitas maravilhas mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem... homem de engenho e artes inesgotáveis ... soube 
aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento ... sagaz de certo modo na inventiva além do que seria de 
esperar e na destreza, que o desvia às vezes para a maldade, às vezes para o bem ...” (SÓFOCLES, Antígona. Grécia, século V 
a.C.). 
 
 
“Que obra de arte é o homem: tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade; em forma o movimento, tão preciso e admirável; 
na ação é como um anjo; no entendimento é como um Deus; a beleza do mundo, o exemplo dos animais.” (SHAKESPEARE, 
Hamlet. Inglaterra, século XVI). 
 

Muitas relações podem ser estabelecidas entre os textos. Uma delas refere-se ao fato de: 
a) o hedonismo ser um valor aceito tanto na cultura greco-romana clássica quanto na Europa Barroca. 
b) o primeiro texto reforçar a teoria teocêntrica e o segundo valorizar o antropocentrismo. 
c) ambos os textos serem racionalistas, mas apenas o segundo ser fruto de uma reflexão científica desenvolvida. 
d) assinalar a influência que a cultura clássica exerceu sobre o pensamento renascentista. 
e) serem trechos de duas obras de arte, peças de teatro, sem grandes preocupações de cunho filosófico ou ideológico. 
 

11. ( SAS-2015 ) Renascimento é o nome dado a um amplo movimento cultural que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental 
entre os séculos XIV e XVI. Durante esse movimento,  

a) as artes plásticas continuavam as tradições medievais, enquanto a literatura criava novos estilos.  
b) o alto nível das artes e das letras do período nada tinha a ver com a Antiguidade nem com o período medieval.  
c) a literatura e as artes plásticas passavam por um período de florescimento, dando continuidade ao período medieval.  
d) as letras continuavam as tradições medievais, enquanto a arquitetura, a pintura e a escultura rompiam com os velhos estilos.  
e) a literatura e as artes plásticas, limitadas pela Igreja Medieval no período anterior, ressurgiam com o esplendor da 

Antiguidade.  
 
 
 
 
 
 
 


