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Atividades-  
Semana de 16 a 20 de março 

7º ANO – HISTÓRIA– PROF. RAFAEL NASCIMENTO 

CAPÍTULO 3- MUDANÇAS NA EUROPA FEUDAL 

CRISE DO SÉCULO XIV, DOENÇAS E REVOLTAS 

Estimados alunos, 

Vamos aproveitar esse nosso tempo de isolamento e cuidado para 

revisarmos o nosso conteúdo sobre a Baixa Idade Média, em especial, 

sobre o “maldito século XIV”, marcado por epidemias, guerras, fome e 

revoltas camponesas.  

Por meio do estudo da “peste bubônica” (peste negra), por exemplo, 

podemos perceber as graves consequências para a Europa feudal. 

 Hoje, em meio à pandemia do novo coronavírus, covid-19, vivemos os 

efeitos que uma doença generalizada pode causar em nossas sociedades. 

Por isso, precisamos ter mais cuidados e nos isolarmos de grandes 

aglomerações. No entanto, podemos aproveitar esse tempo para 

aprofundarmos nossos estudos.  

ATIVIDADE 

 Com base na leitura das páginas 76, 77, 78 e 79 (Crise, doenças e

revoltas), responda as Atividades 7, 8, 9 e 10 das páginas 82 e 83.

(Observação: apenas respostas no caderno).
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 Para aprofundar o nosso conhecimento sobre o conteúdo estudado,

isto é, “Crise do século XIV”, a “Grande Fome”, “Peste Negra”,

Guerra dos Cem Anos (1337-1453) e Rebeliões Camponesas, sugiro

os seguintes materiais digitais (vídeos, documentários e filmes) para

aprofundarem os estudos.

o A vida medieval – History Channel. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ADAWkyDLKBc&feature=youtu.be

o A Peste Negra- Nerdologia. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY&feature=youtu.be

o A Grande Fome, a peste negra e as revoltas rurais e urbanas. History

Channel. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-

IHh01A2Fnw

RESOLUÇÃO DAS ATIVIDADES 

(PÁGINAS 82 E 83) 

7. Alternativa “B”. Como vimos, uma das consequências das Cruzadas foi que os interesses econômicos

e sociais suplantaram as motivações religiosas. 

8. a) Para Roger Bacon, o conhecimento pode ser obtido pelo raciocínio e pela existência. 

b) a experiência, sem a qual nada pode ser suficientemente conhecido.

c) Resposta pessoal. De toda forma, é importante que o aluno saiba diferenciar as duas maneiras

destacadas no texto: o raciocínio e a experiência. 

9. A fome enfraquecia os corpos, e enfraquecidas as pessoas contraíam a doença (peste), uma vez que seu

sistema imunológico estava mais vulnerável. 

10. O aumento do número de mortes por fome, doenças e guerras provocou o despovoamento dos campos

e das cidades, falta de mão-de-obra e alta nos preços dos alimentos; a nobreza reagiu a essa situação 

exigindo mais trabalho dos camponeses e aumentando as taxas pagas por eles. Além disso, na mesma 

época, os monarcas medievais criaram novos impostos; essa situação opressiva provocou várias revoltas 

populares, entre as quais as Jacqueries na França, em 1358, e a Revolta de Watt Tyler, na Inglaterra, em 

1381. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADAWkyDLKBc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-IHh01A2Fnw
https://www.youtube.com/watch?v=-IHh01A2Fnw


A impressão deste material não é obrigatória. 

Bons estudos. 
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


