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1. Sobre o renascimento cultural e a formação do mundo moderno, assinale V para verdadeiro 

ou F para falso no espaço entre parênteses (__). 

 

a) (__) Podemos citar o antropocentrismo, o humanismo e o racionalismo como parte das 

características do renascimento. 

b) (__) Os renascentistas rejeitavam os valores feudais a ponto de considerar o período 

medieval como a "Idade das Trevas", e por isso a época obscura seria abolida por um 

"renascimento cultural". 

c) (__) Entre os principais artistas do renascimento no campo das artes podemos citar nomes 

como Francesco Petrarca, Sandro Botticelli e Leonardo Da Vinci. 

d) (__) A formação das monarquias centralizadas ocorreu por vários fatores, como por 

exemplo, a crescente centralização do poder nas mãos dos reis. 

e) (__) A crise do século XIV trouxe uma nova época de auge do feudalismo e foi 

caracterizada principalmente pela quebra da bolsa de valores de Nova York. 

 

2. Sobre a Reforma Protestante, relacione os números da coluna 1 com as descrições da coluna 

2: 

 

(1) Reforma Protestante (__) Inspirado pelo que ocorria na 

Alemanha. 

(2) Martinho Lutero. (__) foi um movimento europeu marcado 

por críticas aos dogmas e práticas da Igreja 

Católica e que culminou no surgimento de 

novas vertentes do cristianismo. 

(3) Anglicanismo (__) Nome da religião surgida na Inglaterra 

após o rei Henrique VIII romper com a 

Igreja Católica. 

(4) Calvino. (__) Pregou as 95 teses na porta da igreja de 

sua cidade, criticando práticas da Igreja 

Católica. 

  

 

3. Sobre as Grandes Navegações, cite: 

 

a) Século em que se iniciam as grandes navegações: ________________________________. 
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b) País que foi pioneiro nas grandes navegações:___________________________________. 

c) Fatores pelos quais esse país foi pioneiro: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) Região que as grandes viagens marítimas portuguesas pretendiam chegar ao contornar o 

continente africano: _______________________________________________. 

e) Nome do Oceano que se tornou o centro das navegações e do comércio entre a América 

colonial, as monarquias europeias e a costa da África: ________________. 
 

4. Sobre a conquista espanhola da América: 

 

a) Quais foram os objetivos que levaram os espanhóis a buscarem conquistar o poder sobre 

o continente americano? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) Explique o que era o pacto colonial? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) Como foram as relações entre os povos nativos da América e os espanhóis? Foram 

sempre da mesma forma? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d) Como funcionava a administração e como era dividida a sociedade colonial espanhola na 

América? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


