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Construção da Modernidade
As descobertas científicas e a expansão marítima
As lógicas internas das sociedades africanas
Saberes dos povos pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial
Humanismos: uma nova visão de ser humano e Renascimentos artísticos e culturais
(Capítulos 1 e 2 de seu livro didático – História Escola e Democracia)

ORIENTAÇÕES GERAIS
CONFIRA todo o seu material, utilize o livro e faça leituras nele. Não responda sem antes fazer uma
pesquisa. Para isso, acesse com responsabilidade a internet.
ATENÇÃO – não será necessário encaminhar esse roteiro de volta!
Sites de pesquisas sugestivos:


https://brasilescola.uol.com.br/



https://www.infoescola.com/

Acredito no seu sucesso e desejo-lhe um ótimo resultado, sempre! Bons estudos, Prof. Marcelo.
Responda as questões propostas abaixo:

01. Aponte duas razões para o aumento da cunhagem e da circulação de moedas a partir do ano
1000.
02. Explique quem eram os primeiros banqueiros.
03. Diferencie a visão da Igreja e dos comerciantes sobre o lucro na Idade Média.
04. Aponte três justificativas para a cultura antijudaica que se formou na Europa.
05. Aponte quatro características da cultura do Renascimento.
06. Explique quem eram os mecenas.
07. Defina humanismo.
08. Diferencie teocentrismo de antropocentrismo.
09. Explique como a peste negra contribuiu para o cenário da crise da sociedade feudal no século XV.

10. Explique o fortalecimento dos Estados monárquicos a partir da crise do século XIV.
11. Aponte a grande alteração nas representações cartográficas que pode ser verificada a partir dos
séculos XV e XVI.
12. Identifique os significados dessa mudança de representação.
13. Antes da descoberta do caminho marítimo para as Índias, como era feito o comércio de
especiarias? Que povos controlavam esse comércio?
14. Defina périplo africano.
15. Com qual objetivo os portugueses atacaram Ceuta?
16. Que imagens e características tinha o Oriente para os europeus ao final da Idade Média?
17. Como os relatos de Marco Polo e a descoberta de novas terras interfeririam nas formas de
representação do mundo?
18. Esclareça os motivos de o Oceano Atlântico ser visto pelos marinheiros do século XV como mar
tenebroso.
19. Explique o que foi a expansão marítima europeia.
20. Aponte os diversos interesses envolvidos na expansão marítima.
21. Defina mansa.
22. Explique a origem histórica das denominações:
a) América
b) Colômbia
c) Índios

