
 



Prezados Alunos,  

 

Como é de seu conhecimento nós estamos passando por um momento delicado 

para a saúde, a pandemia do Corona Vírus. Por essa razão devemos ficar em 

casa e, por meio do distanciamento social, diminuir o risco de transmissão. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de aprendizagem?  

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidade aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 

entre em contato com a professora Jurema através dos seguintes canais: 

  E-mail: juremendonca@professor.educacao.sp.gov.br  

Nos seguintes horários de atendimento: 

 Segunda-feira: 16h – 19h  

 Terça-feira: 8h – 15h  

 Quarta-feira: 15h – 22h 

 Quinta-feira: 15h – 22h 

 Sexta-feira: 15h – 22h 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Os Primeiros Tempos da Humanidade e as Primeiras Civilizações 

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.17) 

 Definir História, fontes históricas e grupos sociais. (pág.18,19 e 20). 

 Entender o que é Pré-História (pág.21) 

 identificar os períodos da Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos 

Metais. (pág.21). 

 Conceituar arqueologia. (pág.20). 

  

 

 

                 ATIVIDADES 

 

 Faça a leitura do texto abaixo para responder as questões  

    História é a ciência que estuda a evolução da 
humanidade no espaço e no tempo. Permite que se 
compreenda o relacionamento das pessoas entre si 
e com a natureza, e com as sociedades em todos os 
seus aspectos econômicos, políticos, sociais e 
culturais.  

   O que são as fontes históricas? São documentos 
que através dos seus sinais os historiadores 
analisam e interpretam os acontecimentos. As fontes 
históricas podem ser escritas e não escritas. 

• Registros escritos: (cartas, tratados, contratos, 
livros, jornais certidão de nascimento, etc.)  

• Registros não escritos: 

• Visuais: (fotos, desenhos, pinturas, filmes, etc.  

• Objetos: (vestimentas, utensílios, móveis, ruínas de edificações, moedas, joias) 

•  Músicas, depoimentos orais, tradições. 

 Na análise das fontes, é fundamental a interpretação das informações que elas oferecem. 
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 01) Após analisar a imagem acima responda: 

a) Quem é o autor da obra? 

b) Como podem ser as fontes históricas? 

c) Qual tipo de fonte a imagem se refere? 

d) Dê um exemplo de uma fonte escrita. 

02) Leia o texto para responder as questões. 

 
   Os grupos sociais são definidos pela 
interação estabelecida entre as pessoas e 
o sentimento de identidade existente. 
Em outros termos, é a forma básica de 
associação humana 

   De modo sistemático e coerente, dentro 
de um grupo social, os indivíduos que o 
compõem, desenvolvem uma relação 
estável. 

   Assim, eles compartilham histórias, objetivos, interesses, valores, princípios, símbolos, 
tradições e, sobretudo, as leis e as normas que asseguram as relações interpessoais e o 
desempenho de determinados papéis entre os sujeitos sociais. 

  Observe que durante a vida participamos de diversos grupos sociais, seja na escola, 
nas manifestações religiosas, tradicionais e culturais. 

  Assim, desenvolvemos muito de nossas reflexões a partir do nosso entorno, de modo a 
concluir que um grupo social possui uma função primordial na configuração da sociedade. 
Ele auxilia na criação de uma identidade grupal, bem como na formação dos gostos e 
preferências, valores e visões de mundo. 

Bendito Calixto- Fundação da Vila de Todos os Santos- 1545 

            Grupo Social 



   Alguns mecanismos de sustentação dos grupos sociais são: liderança (pessoal ou 
institucional), normas, sanções e valores sociais. 

  Jean Paul Sartre (1905-1980), filósofo e crítico francês, discute sobre a formação dos 
grupos sociais e atribui à composição dialética dos grupos, o conceito de “serialidade”. 
Ou seja, o processo que denota a dispersão e a solidão dos homens, e na medida que é 
superado, ocorre a constituição de um grupo social, por meio do processo inicial 
denominado “fusão social”. 
 
(Daniela Diana) 

 

a) O que você entendeu por grupo social? 

b) Qual é a função primordial do grupo social? 

c) Cite um grupo social que você fez ou faz parte. 

d) Qual mecanismo de sustentação de um grupo social? 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 A PRÉ- HISTÓRIA 

 
   Pré-História é o período do passado da humanidade que antecede e criação da escrita. 
O prefixo “pré” indica o que vem antes, então, pré-história é o período que vem antes da 
História. 
    
  A origem da humanidade é pesquisada de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e 
biólogos. 

   Essas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, 
pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira etc. (as fontes). 

 DIVISÃO DA PRÉ-HISTÓRIA 

A pré-história está dividia em três fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. 

  Paleolítico ou Idade da Pedra 
Lascada:  

 Teve início com os primeiros ancestrais 
(antecedentes) da humanidade. 
Fabricavam instrumentos de pedra 
(machados, lanças, cajados, facas etc.) 
para facilitar a obtenção de alimentos e a 
defesa. Alimentavam -se de vegetais e 
frutos, pescavam e caçavam, não 
praticaram a agricultura, nem a criação de 
animais. Uma das mais importantes descobertas dessa época foi o fogo. 

   Eram Nômades, deslocavam -se de um lugar para outro em busca de alimentos e água. 
Abrigavam-se em cavernas ou choupanas feitas de galhos. 

   A comunicação era baseada na emissão de sons (ruídos). Outra forma muita 
usada de comunicação foram as pinturas rupestres (desenhos feitos em paredes 
de cavernas). Por meio destes desenhos, marcavam o tempo, trocavam 
experiências e transmitiam mensagens e 
sentimentos. 

   
 Neolítico ou Idade da Pedra Polida: 

Aprenderam a domesticar os animais e a 
praticar a agricultura, passaram a dominar a 
técnica de polir a pedra para a fabricação de 
instrumentos, passaram a ser sedentários, isto 
é, ficavam um longo tempo em um mesmo 
lugar esperando a hora de colher os vegetais 
que haviam plantado, e dedicavam-se a outras atividades como a construção de casas, 
o trabalho com o barro e a argila, a fabricação de cestos e tecidos e também de 
ferramentas. 



   A sedentarização crescente da população 
deu origem as primeiras vilas. Essa 
organização deu origem também as 
palafitas, construções feitas sobre estacas 
nas margens de um rio ou lago.  

 IDADE DOS METAIS:  

 
    Esse último período da pré-história 
demarca o conjunto de transformações que 
dão início ao aparecimento das primeiras 
civilizações da antiguidade. 
   Nessa época os primeiros utensílios formados pelo manuseio de ligas metálicas 
ocuparam o lugar aos instrumentos feitos de pedra.  
   Os primeiros materiais utilizados foram o cobre e o bronze. Tempos depois foram 
dominadas as técnicas de fundição do ferro. 
Nesse período, o crescimento da população se acentuou, surgindo as primeiras cidades.  
 

 

     03)  Vamos resolver o caça-palavras. 

P O M M T N  U E L C O Y B P 

R Ç C I E E A H Y B U  F A A 

E P O R T O G A L R H  O H L 

H C B N J  L T P I O H  G  I E 

 I J R U M  I T D I N M  O A O 

S M E E I T E P F Z  L T T L 

T Z A I U  I L  I N E  I O S  I 

O A J U K C I A R  I  O O S T 

R A X E S O B  I Y Á  R R J  I 

 I A G R  I C U L T U  R A U C 

A V H O G M A R Ç  I  Ç Y G O 

N R H E Ç C N T Ã O  I I U R 

I D A D E D O S M E T A  I S 

L E V U X Ç Â  I N D  I O S O 

S L C G D L A T I V O A L P 

P E D R A L A  S C A D A  I P 

 

a) Período do passado da humanidade que antecede a escrita _________ 

b) Três períodos da Pré-história_________,_________ e _____________ 

c) Como também é conhecido o período do Paleolítico _______________ 

d) No Neolítico o homem passou a praticar a _______________________ 

e) Uma das importantes descobertas no período Paleolítico ___________ 

f) Na idade dos metais os primeiros materiais utilizados foram ____ e ____ 
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       (Cidadania, Império e Escravidão na Antiguidade) 

 INSTRUÇÕES 
 Ler a introdução do capítulo. (pág.45) 

 Compreender a Antiguidade clássica Greco-romana, por meio da 

organização social e política das cidades de Atenas e Esparta na Grécia. 

(pág.46 a 51/54 e 55). 

 Entender o significado da palavra democracia. (pág.52). 

 Analisar o Império Romano e suas contribuições para a sociedade atual. (60 

a 63/67a 69). 

 Entender o significado da palavra República. (pág. 64) 

 

 ATIVIDADES 

 

           GRÉCIA ANTIGA 

 
   Grécia Antiga é a época da história 

grega que se estende do século XX ao 

século IV a.C. 

             POLÍTICA  
   A Grécia Antiga não era um país 
unificado. As cidades gregas como 
Atenas, Esparta, Olimpia, entre outras, 
eram cidades-estado. Eram chamadas 
de pólis pelos gregos. Cada pólis funcionava como um estado independente, organizado por 
suas próprias leis, moedas, e divindades que protegiam a cidade. Muitas delas eram até 
inimigas entre si como Atenas e Esparta, as principais cidades gregas. Por diversas vezes a 
rivalidade entre as cidades culminou em conflitos armados. 

A Democracia Ateniense: foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da 
Grécia Antiga. 
Ela foi essencial para a organização política das cidades-estado grega, sendo o primeiro 
governo democrático da história. 

O termo “Democracia” é formado pelo radical grego “demo” (povo) e de “kratia” (poder), que 
significa “poder do povo” 

    Esparta não adotou a democracia. Os governantes eram aristocráticos, sendo a disciplina 
militar uma das mais importantes preocupações da elite. Preparavam o cidadão para a guerra 
e respeito a hierarquia 

                       



                           SOCIEDADE 
   Cada polis tinha sua própria organização social. Atenas, admitia a escravidão, por dívida 
ou guerras. Esparte tinha poucos escravos. Em Atenas, só era cidadão quem nascia na 
cidade, os estrangeiros (Metecos) não podiam participar das decisões políticas da polis: não 
podiam votar. 

                         ECONOMIA 
A economia grega se baseava em produtos artesanais, a agricultura e o comércio. Os cultivos 
estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo e criação de animais de pequeno porte. 

                          RELIGIÃO 

 Politeísmo: crença em vários deuses. 

                           CULTURA 

   A cultura grega está intimamente ligada à religião. A literatura, a música e o teatro contavam 
os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. Encenavam 
tragédias e comédias. 

.   Os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as 
diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi 
realizada em 776 a.C. na cidade de Olímpia e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou 
simplesmente, Olimpíadas. 

 

 

a) Após a leitura dos textos assinale alternativa correta. 

Na Grécia Antiga, as principais cidades-estados foram: 

a) Iraque e Elis 
b) Eretria e Delos  
c) Trácia e Calcis  
d) Atenas e Delfos 
e) Esparta e Atenas 

 
   02) Preencha o espaço: 
 
A -----------------foi um regime político criado em Atenas, no período da Grécia 
Antiga. 

a) Ditadura 
b) Monarquia 
c) Socialismo 
d) Comunismo 
e) Democracia 

 
 
 
 



03) Leia o texto abaixo para responder as questões. 
 

          
   Roma Antiga 
 

   A cidade de Roma nasceu como uma 
pequena aldeia e se tornou um dos 
maiores impérios da Antiguidade. Foi o 
último grande império do mundo antigo. 
   A fundação de Roma está envolta em 
lendas. Segundo a narrativa do poeta 
Virgílio, em sua obra Eneida, os 
romanos descendem de Enéias, herói 
troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 
a.C. 

   De acordo com a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéias, foram 
jogados no rio Tibre, por ordem de Amúlio, usurpador do trono. Amamentados por uma loba 
e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amúlio.  

   Os irmãos receberam a missão de fundar Roma, em 753 a.C. Rômulo, após 
desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. 

 Monarquia Romana (753 a.C. a 509 a.C.) 
 
   A sociedade era formada por três classes sociais: 

    Patrícios: a classe dominante, formada por nobres e ricos. 
    Plebeus: comerciantes, artesãos, camponeses. 
    Escravos: Grande maioria escravizados nas guerras. 
  
   O governo era chefiado pelo rei, que era chefe religioso e da justiça. Havia o senado que 
criava as leis e tinha poder de vetar as decisões do rei. 

  
   Aproximação dos reis com a plebe descontentavam os patrícios. Em 509 a.C., o último rei 
etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. 

  
 República Romana (509 a.C. a 27 a.C.) 

 
  A república romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios 
desejavam preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, 
mantendo os plebeus sob sua dominação. 

 A Expansão Romana 

   A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península 
Ibérica a partir do século IV a.C. 



  A segunda etapa foi o início das Guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras 
Púnicas (264 a 146 a.C.). Em 146 a.C. Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 
cem anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. 

 Crise da República 

 
   Na República romana, a escravidão era a base de toda produção e o número de escravos 
ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de 
revoltas. Uma das principais revoltas escravos foi liderada por Espártaco. À frente das forças 
rebeldes, ele ameaçou o poder de Roma. 

   Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou três líderes políticos ao 
consulado, Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro Triunvirato. 
 
   Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo Triunvirato constituído por Marco 
Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. Otávio acusou Lépido de traição e afastou -o do grupo. 
Daí em diante vários imperadores se sucederam na frente do governo romano. 
 

 Império Romano (27 a.C. a 476) 
 

  O imperador Otávio Augusto (27 a.C. a 14) reorganizou a sociedade romana. Ampliou a 
distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos - a política do pão e circo. 
Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam.  

 Decadência do Império Romano 

   A partir de 235, o Império começou a ser governado pelos imperadores-soldados, cujo 
principal objetivo era combater as invasões. No olhar político, o século III caracterizou-se 
pela volta da anarquia militar. Num período de apenas 49 anos (235 a 284) Roma teve 26 
imperadores, dos quais 24 foram assassinados. 
   Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus 
filhos. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou 
com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do 
Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto.  
    As invasões de povos inimigos, elevados gastos com a estrutura militar perda de controle 
sobre diversas regiões devido ao tamanho do império, aumento de impostos corrupção 
política, difusão do cristianismo entre outras, tiveram papel decisivo no fim do Império 
Romano do ocidente, a parte oriental sobreviveu até século XV. 

     O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a 
Idade Média. 

 
 

a) Explique a lenda da fundação de Roma. 
b) Quais são as classes sociais da monarquia romana? 
c) Qual classe social era a base de toda a produção? 
d) Cite duas causas do Império romano do Ocidente 

 

 



 

     BÁRBAROS, CRISTÃOS E MULÇUMANOS NA EUROPA MEDIEVAL 

 INSTRUÇÕES 

 Ler a introdução (pág.74) 

 Analisar a criação de nova vida política e social na Europa e de um império 

na Idade Média. pág74/75) 

 Identificar as características do modo de produção feudal agrícola) e as 

suas relações de servidão, as classes sociais, as obrigações dos servos em 

relação aos senhores. (pág. 84/85/87). 

 Conceituar Cruzadas pág.89) 

 Entender que para a Igreja Católica todos os que não seguissem o 

cristianismo eram considerados inimigos, entre eles os adeptos do 

Islamismo e do Judaísmo. (pág.89/90/91). 

  

                       ATIVIDADES 

Após a leitura do texto respondas a questões 

          

            O FEUDALISMO 
 O Feudalismo foi uma organização 
econômica, política, social e cultural baseada 
na posse da terra, que predominou na Europa 
Ocidental durante a Idade Média. Teve 
origem no século V, com a crise do Império 
Romano, em razão da insegurança gerada 
pelas invasões dos povos nórdicos. 
 

 Sociedade Feudal 
   A sociedade no feudalismo era chamada de 
sociedade estamental porque não existia mobilidade social, ou seja, passar de um 
estamento social para outro era praticamente impossível. Era uma sociedade agrária 
baseada na terra. Existiam três estamentos (classes)sociais: 

 Nobreza: 
No topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava pouco poder político, que era 
dividido entre ele e os senhores feudais. A nobreza era proprietária de terras chamados 
de senhores feudais. Exerciam poder absoluto em seus domínios, aplicava as leis, 
concedia privilégios, administrava a justiça, declarava a guerra e fazia a paz. 

 Clero: 
A Igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas 
extensões de terra. cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua 
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passagem pela terra. Pregava que a função do nobre era proteger militarmente a 
sociedade, do clero rezar e dos camponeses trabalhar. 

 Camponeses: 
O trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores 
estavam presos a terra e subordinados a uma série de obrigações desde impostos e 
serviços. Eram a mão de obra essencial que impulsionava o sistema feudal. 

 

01)  Assinale a alternativa correta. 

A economia feudal era: 
 

a) Agrária 

b) Mercantil 

c) Industrial 

d) Doméstica 

e) Manufatureira 

02) Assinale a alternativa correta. 

Em troca de proteção são obrigados a prestar serviços aos senhores cultivando 

terras, pagando impostos. Classe social referida é: 

 

a) Clero 

b) Nobreza 

c) Burguesia 

d) Operários 

e) Camponeses  

 

03) Leia o texto e responda as questões: 

 

No período feudal (século X ao XIII) os camponeses geravam muitas riquezas aos 
senhores feudais, que exigiam trabalho gratuito e o pagamento de várias taxas. Assim, 
iam acumulando cada vez mais riquezas e os camponeses tinham apenas o suficiente 
para sobreviver. 
 

 

a) Você acha que essa prática (trabalho escravo) ainda ocorre nos dias 

atuais na sociedade brasileira? 

b) Os trabalhadores ainda são explorados e geram riquezas para seus 

empregadores? 

 

 



 Após a leitura responda as questões abaixo: 

 

Exposição no Ibirapuera debate a tolerância com 
outdoors 

Com bandeira do diálogo, mostra "Coexistence" 
chega ao Brasil 

 

   Após passar por Londres, Paris e Nova York, 
a mostra "Coexistence", idealizada em 2001 
como resposta ao ciclo de violência em algumas 
regiões de Jerusalém, chega pela primeira vez 
à América Latina. 
   O cenário escolhido para a montagem da 
exposição é a Praça da Paz, no parque 
Ibirapuera, em São Paulo. 
    A mostra de arte gigante e itinerante, foi trazida ao Brasil pelo Centro da Cultura Judaica 
e Petrobras.  
   A proposta da "Coexistence" (segundo o dicionário, coexistência significa "existência 
simultânea"), é "sensibilizar e conscientizar a sociedade para a importância da integração, 
diálogo e do respeito ao 'outro', levando uma mensagem de diálogo e entendimento 
universal", afirma Raphie Etgar, curador da mostra criada pelo Museum on the Seam- 
Jerusalém. 
 
(Adaptado: Jornal Folha de São Paulo- Folha Online 24/08/2006). 

 

 

04) Após a leitura responda as questões. 

a) Qual a mensagem da mostra? 

b) Você acha que exposições como a “coexistence”, ajudam a diminuir a 

intolerância? Explique. 

c) Por que as pessoas manifestam intolerância e preconceito diante 

daqueles que julgam diferentes?  

d) Como devemos tratar as pessoas “diferentes” de nós? (religião, etnia, 

etc.). 
 

 

 

 

 

 

 



 

        Renascimento Comercial, Urbano e Cultural 

 INSTRUÇÕES  
 Ler a introdução (pág.96).  

 Compreender as características do Período Medieval, as mudanças no modo 

de vida da população motivado pelo desenvolvimento da agricultura e o 

surgimento dos burgos. E o surgimento de uma nova classe social: a burguesia 

(pág.97/98/99)  
 Analisar esse período (feudalismo) como contribuição para a ascensão do 

capitalismo, o fortalecimento do trabalho assalariado e a intensificação da 

produção para o mercado de trabalho. (pág.99.) 

 Perceber que as transformações do feudalismo não foram apenas na economia 

e na sociedade, houve uma revolução cultural, educacional e científica. (pág. 

103/104/105). 

 Entender quer os pensadores renascentistas buscavam compreender de 

maneira racional a relação do der humano com a natureza, isto é, a explicação 

do mundo não seria mais feita pelas “leis divinas”, como o Renascimento 

realizou -se na arte, ciência, arquitetura, e na sociedade. (106/107/108/109). 

 

 ATIVIDADES 
 

01) Leia o texto abaixo publicado na Folha de São Paulo, depois responda 

as questões propostas. 

 

Células-Tronco: Discórdia entre 
Religião e Ciência 

 
 Os conflitos entre ciência e religião 
continuam gerando polêmica no mundo 
atual.  
  No Brasil há uma controvérsia em torno 
do uso de células-tronco embrionárias. 
 
   “Células-tronco são como curingas, ou 
seja, células neutras que ainda não 
possuem características que as 
diferenciem como uma célula da pele ou do 
músculo, por exemplo. [...] 
 
   Cada vez mais pesquisas mostram que as células-tronco podem recompor tecidos 
danificados e, assim, teoricamente, tratar um infindável número de problemas, como alguns 
tipos de câncer, o mal de Parkinson e de Alzheimer, doenças degenerativas e cardíacas ou 
até mesmo fazer com que pessoas que sofreram lesão na coluna voltem a andar. [...] 
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   Basicamente, há dois tipos de células-tronco: as extraídas de tecidos maduros de adultos e 
crianças ou as de embriões. [...] 
 
 
    As células-tronco embrionárias cada vez se mostram mais eficazes para formar qualquer 
tecido do corpo. Esta é a razão pela qual os cientistas desejam tanto pesquisar estas células 
para possíveis tratamentos. O problema é que, para extrair a célula-tronco, o embrião é 
destruído. 
 
   Segundo os cientistas, seriam usados apenas embriões descartados pelas clínicas de 
fertilização e que, mesmo se implantados no útero de uma mulher, dificilmente resultariam em 
uma gravidez. Ou seja, embriões que provavelmente nunca se desenvolverão. 
 
  Porém, essa ideia esbarra na oposição de setores religiosos e grupos antiaborto que 
consideram que a vida começa no momento da concepção.” 
 
   A Igreja Católica é a principal opositora das pesquisas com células-tronco embrionárias. A 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizou várias campanhas contra esse tipo 
de pesquisa no país. Um dos objetivos do movimento é evitar que as pesquisas com células-
tronco embrionárias abram precedentes para a legalização do aborto. 
 
(Leonardo Medeiros- Folha Online. 13/03/2004). 

 
 

a) Qual instituição é o principal opositor das pesquisas com células-tronco 
embrionárias? 

b) Cite duas doenças que podem ser tratadas com as células-tronco? 
c) Qual objetivo das campanhas da Igreja Católica contra essas pesquisas? 
d) Você é contra ou a favor das pesquisas com células troncos? Explique. 

 
 
02) Após a leitura do texto responda as questões. 

              
 RENASCIMENTO 

 
 O Renascimento Cultural 

Foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se estendeu por toda 
a Europa até o século XVI. Os artistas, escritores e pensadores renascentistas 
expressavam em suas obras os valores, ideais e nova visão do mundo, de uma 
sociedade que emergia da crise do período medieval. Na Idade Média, grande parte 
da produção intelectual e artística estava ligada à Igreja. Na Idade Moderna, a arte e 
o saber voltaram-se para o mundo concreto, para a humanidade e a sua capacidade 
de transformar o mundo. 

 
 Origem do Renascimento 

O Renascimento teve sua origem na península Itálica, onde o comércio havia 
prosperado e enriquecido seus representantes. A produção cultural foi muito intensa, 
devido o patrocínio de algumas pessoas da burguesia chamadas mecenas. 



A burguesia oriunda das camadas marginais da sociedade medieval, tornaram-se 
mecenas, investindo em palácios, catedrais, esculturas e pinturas, buscando aproximar 
seu estilo de vida ao da nobreza. 
 

 Características do Renascimento  
Os renascentistas rejeitavam os valores feudais, consideravam o período medieval como 
a "Idade das Trevas", por essa razão a época obscura seria abolida por um "renascimento 
cultural". Opunham-se ao teocentrismo, (Deus erro o centro de tudo). Daí surge 
o antropocentrismo (o homem como centro das preocupações intelectuais e artísticas). A 
capacidade de pensar era cada vez mais valorizada e a compreensão do mundo era fruto 
do pensamento racional do ser humano. Os pensadores desse período eram chamados 
humanistas. 

 Renascimento Artístico  
A arte do renascimento expressou as preocupações surgidas em sua época, com o 
desenvolvimento comercial e urbano. A dignidade, a racionalidade e a individualidade 
do homem eram seus principais temas. Um grande precursor do Renascimento 
literário na Itália foi Dante Alighieri (1265-1321), autor da "A Divina Comédia". 
 

 Principais Artistas 
Toda arte renascentista esteve centrada na figura do homem (antropocentrismo). 
Foram diversos os campos de atuação dos artistas, os quais deram destaque às mais 
variadas categorias das artes: pintura, escultura, arquitetura, literatura, dentre outras. 
Alguns pensadores renascentistas: Leonardo da Vinci ,Michelangelo, Rafael Sanzio 
Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Erasmo de Rotterdã. 

 

 
01) Assinale a alternativa correta: 

 

O movimento renascentista teve seu início na 
 
a) Itália 
b) França 
c) Áustria 
d) Inglaterra 
e) Alemanha  
 
02) Assinale a alternativa correta: 

 
Pintada na parede do refeitório do convento de Santa Maria da Graça, em 
Milão, do artista de Leonardo da Vinci. A cena retrata uma época de um 

movimento artístico e cultural de qual período histórico 

a) Cruzadas   
b) Nacional   
c) Iluminismo   
d) Feudalismo  
e) Renascimento  


