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1. A peste negra devasta a Europa e ceifa um terço de sua população durante o verão de 1348. 

Como a Aids para alguns, essa epidemia é vivida como uma punição do pecado. Então, procuram-

se bodes expiatórios e encontram-se judeus e os leprosos, acusados de envenenarem os poços. As 

cidades isolam-se, proibindo a entrada ao estrangeiro suspeito de trazer o mal. A morte está em 

toda parte, na vida, na arte, na literatura. Contudo, os homens desse tempo temem muito uma 

outra doença, a lepra, considerada o sinal distintivo do desvio sexual. Nos corpos desses infelizes 

refletir-se-ia a podridão de sua alma. Então leprosos são isolados, enclausurados. Uma rejeição 

radical que evoca algumas atitudes em relação à Aids. 

(Georges Duby, Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos) 

De acordo com o texto, 

 

a) tanto a sociedade medieval quanto a contemporânea desenvolveram atitudes solidárias em 

relação aos doentes. 

 

b) explicações científicas acerca das epidemias medievais e da Aids predominaram, desde o início, 

sobre as sobrenaturais. 

 

c) a peste negra serviu para abrandar o preconceito em relação a judeus e leprosos, levando ao 

questionamento dos valores feudais. 

 

d) em diferentes épocas, algumas pessoas consideraram a peste negra e a Aids como castigos 

divinos aos pecados. 

 

2. Explique a participação de Joana D’arc na Guerra dos Cem Anos. 

  
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3. Explique que efeito a Peste Negra teve para os camponeses. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 4. Por que será que, na Idade Média, a Peste Negra foi considerada um castigo divino? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________            

 

5.  A atividade crítica foi uma das características mais notáveis do humanismo do Renascimento. 

Nesse sentido, podemos afirmar que os humanistas: 

 

a) estavam mais atentos aos aspectos de continuidade e permanência do que aos de modificação e 

variação da natureza e da sociedade. 

b) defendiam os valores da lgreja e da cultura medieval à semelhança dos teólogos tradicionais. 

c) dedicavam-se à crítica da cultura tradicional e à elaboração de um novo código de valores e de 

comportamentos. 

d) formavam um grupo de eruditos voltados, exclusivamente, para a renovação dos estudos 

universitários.. 

 

6. No processo de centralização do poder politico, explique a Aliança entre o Rei e a Burguesia. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 7. Comente o significado da frase: “ O Estado sou eu”, de Luis XIV. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. Fale sobre a Reforma Religiosa. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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9. Explique o que foi a Simonia. E apresente exemplos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Fale sobre a reação da igreja com a reforma religiosa e comente a Santa Inquisição. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ÓTIMO EXERCÍCIO!  
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