
 
 

7º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março. 

 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História  – Professor Admilson 

Exercícios 
 
Questão 01)  
Estabeleça a correspondência entre as colunas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 02)  
Analise o gráfico a seguir com atenção.  

População europeia entre os anos 800 – 1300 ( em milhões)  

 
A) O que se pode concluir com base na leitura e análise do gráfico? 

B) Elabora uma hipótese para explicar o evento observado no gráfico.  

 
Questão 03)  
Observe a imagem, leia o texto e a seguir, responda ao que se pede. 
 

 
Centro de Bruges, Bélgica.  

 
Bruges é uma cidade da parte Flamenga da Bélgica, localizada entre Bruxelas e o Mar do Norte. Cidade 
medieval (...) construída dentro de uma fortaleza, entre vários canais e inúmeras pontes , sua geografia e 
arquitetura incomuns fazem de Bruges uma cidade única. (...) 

A) Charrua 

 
B) Rotação Trienal  

 

C) Atrelamento do cavalo ao peito 

 

D) Aprimoramento e difusão dos 

moinhos.    

(  ) Possibilitou o aumento da 

velocidade e da qualidade da moagem 

do trigo. 

(  ) Arado com rodas que possui uma 

relha de ferro com a qual é possível 

revolver a terra.  

(  ) Permitia o descanso do solo e 

garantia duas colheitas anuais. 

(  ) Colaborou para tornar mais 

eficiente e aragem da terra.  



 
Parece incrível, mas Bruges começou a prosperar por causa de enchente. Foi a água das enchentes que 
tornou o rio Zwin próprio para a navegação e comércio, o que fez de Bruges, em 1300, um grande centro 
comercial, cultural e o porto mais importante da Europa no Norte.  
 
Entre os séculos XII e XV a cidade era uma das mais ricas do mundo, com o comércio fortalecido por 
fabricantes de tecidos finos e excelentes banqueiros. Navios de todo o mundo atracavam em seu porto e a 
população crescia. Os cidadãos mais ricos patrocinavam os melhores artistas da época, que ali produziram 
grandes obras da tapeçaria, escultura e pintura (...) 
 
Hoje, o centro medieval de Bruges continua com uma beleza encantadora e seus canais ainda revelam uma 
arquitetura incomum e um acervo de arte riquíssimo. A Torre de Sinos (...), considerada uma obra prima, 
há mais de sete séculos e meio vem soando de 15 em 15 minutos.  
 

www.belgica.org/TFlandres 

 
A) Use elementos do texto e descreva a cidade de Bruges. 

B) O texto afirma que o centro medieval de Bruges continua com uma beleza encantadora. Que elementos 

da imagem justificam essa afirmação? 

C) De onde o autor do texto caracterizou Bruges do último ano do século XIII? 

D) A rota que ligava o norte da Itália a Bruges passava pela região de Champane, onde eram realizadas 

importantes feiras. O que eram essas feiras Medievais? 

 
Questão 04)  
Assinale a alternativa incorreta e corrija-a:  
Em relação as cidades medievais: 
A) Tiveram diferentes origens: algumas nasceram ao redor das feiras; outras, às margens dos rios; outras 

ainda em torno do castelo de um nobre. 

B) Muitos dessas cidades se localizavam na terra de um nobre nas terras de um nobre, a quem os 

moradores tinham de pagar impostos e prestar serviços gratuitos.  

C) Para se libertar do controle dos nobres, os habitantes das cidades uniam seus esforços e compravam a 

carta de franquia.  

D) As cidades medievais não apresentavam nenhum dos problemas das cidades atuais.  

 

Questão 05)  
Por que a Igreja se tornou a instituição mais poderosa da Idade Média? 
 
Questão 06)  

Burguesinha 
Vai no cabelereiro 

No Esteticista 
Malha o dia inteiro 

Vida de artista 
(...) 

 
Burguesinha, burguesinha 
Burguesinha, burguesinha 

Burguesinha... 
Tem o que quer 

Seu Jorge/Gabriel Moura/ Pretinho da Serrinha 

O termo “burguesinha” está associado  a um grupo social surgido da Idade Média. 
 

A) Que grupo social era esse? 

B) Como esse grupo era formado? 

C) Por que o cantor se refere a personagem da letra como “burguesinha”? 

D) Que paralelos podemos traçar entre a personagem e os burgueses medievais? 


