
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 
 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO  

FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 
7º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI 

HISTÓRIA 
 

 

 



 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Bruno Correa 

Secretário 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 

 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

Helio Porto 

Subsecretário 

 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 

 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO 

Silma Cleris 

Superintendente 

 

COORDENADORIA DE ENSINO 

Cristiane Alves 

Coordenadora 

 

EQUIPE  

Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 

Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 

Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 

Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia Branquinho 

Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 

Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 

Educação Especial Inclusiva – Elilze Lessa 

Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 

Ensino Fundamental Anos Finais – Bianca Sarmento 

Formação Continuada – Marlies Bengio 
MEPIRD – André Moraes 

Educação Integral – Paloma Rocha 

Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 

Programa Saúde na Escola – Sara Coe 

 

PROFESSORES COLABORADORES 

Alcenira da Silva Moreira 

Ana Lucia dos Santos Ferreira Nunes 

Angela da Conceição Machado 

Bruna Marques Cabral 

Elias Ferreira da Silva 



Everton de Figueiredo Ramos 

Inacio Antonio Ferreira 

Janis Alessandra Pereira Cassilia 

Katia Santos da Silva Cerqueira 

Leni Ferreira Theodoro 

Nilza Renata Ferreira Lopes 

Rosane de Paula Reis Calmon 

Suely Machado de Andrade Martins 

Vantuil Serafim Marcelino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária 

para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com 

sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a 

realização das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos 

alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado 

também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para 

que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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1) O crescimento do comércio e das cidades na Baixa Idade Média: 

 

A) consolidou as estruturas feudais, como a economia de subsistência e a suserania. 

B) expandiu as atividades agrícolas, com o declínio do uso de moedas nas trocas. 

C) fez surgir um novo grupo social, ligado às atividades artesanais e mercantis. 

D) permitiu o desenvolvimento do trabalho livre, isento de quaisquer restrições. 

 

 

2) A formação da burguesia enquanto classe social está relacionada a algumas alterações verificadas 

durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? 

 

A) Crescimento das cidades. 

B) Criação da máquina a vapor. 

C) Crescimento do comércio. 

D) Desenvolvimento de atividades bancárias. 

 

 

3) A dissolução do Feudalismo foi apressada, no final da Idade Média, por uma sucessão de 

acontecimentos que geraram a chamada “crise do séc. XIV”.    Entre esses acontecimentos é correto 

citar: 

 

A) Epidemias, como a Peste Bubônica, que matou cerca de 2/3 de toda a população da Europa. 

B) Grande Fome, manifestada neste século, devido ao grande número de pragas que destruíram as 

plantações. 

C) Guerra dos Cem Anos, envolvendo, de um lado, França e Espanha e, do outro, Inglaterra e 

Portugal, e que gerou inúmeras mortes. 

D) Revolta dos Camponeses; estes, sem ter o que comer, abandonaram os campos e causaram 

muitas mortes nas cidades. 

 

 

4) A Primeira ordem social do Feudalismo era formada pelos membros: 

 

A) do clero  B) dos camponeses  C) da nobreza  D) da nobreza e do clero 

 

 

5) O Alto clero era composto: 

 

A) pelo papa, pelos bispos, cardeais e abades B) pelos camponeses e clero 

C) pelos camponeses e a nobreza   D) pelo papa e pelos camponeses. 

 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



6) As Iluminuras estão entre as mais importantes expressões da arte medieval. Analise a iluminura 

do século XIII abaixo e responda às questões a seguir:  

 

 

Quais são os grupos sociais representados na 

Iluminura? Preste atenção nos vestuários dos 

personagens e nos objetos que carregam.  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________ . 

 

 

 

7) Observe a imagem e responda às questões a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juramento de vassalagem de Eduardo I de Inglaterra a Filipe IV após a sua coroação, pelos territórios ingleses em 

França, a 5 de junho de 1286 em Grandes Chroniques de France, iluminura Jean Fouquet, Tours, 1455-1460. 

 

a) Descreva os personagens e os outros elementos da imagem (fique atento para as vestimentas e os 

traços das figuras).  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

b) Qual prática medieval foi representada na imagem? Como essa prática funcionava?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 



c) Cite uma obrigação do vassalo após essa cerimônia?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

8) Você sabia que ainda existem Cidades Medievais no mundo? Uma delas é a cidade de 

Carcassonne na França. A região é povoada desde o Neolítico (pré-história) e possui uma 

população atual de quase 48 mil pessoas. Ela é famosa pela sua Cidadela que serviu como defesa a 

invasões e é considerada patrimônio da humanidade desde 1997!  

Vamos visitar a Cidadela? Vá no google maps e coloque o nome Cidadela de Carcassonne. Assim 

que você se localizar, arraste o bonequinho laranja e “ande” pelas ruas da cidadela. Observe os 

muros, os prédios e como era uma cidade medieval. Mande uma foto sua realizando a 

atividade. 
 

9) Na Iluminura abaixo temos a representação de um feudo e o trabalho dos servos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iluminura do Duque de Berry –Irmãos Limbourg -1416 

 

 

a) Identifique e descreva o castelo medieval na Iluminura. Qual era a função de um castelo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

b) Cite e explique um tributo e obrigação dos servos.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 



 

c) Qual a diferença entre servidão e escravidão.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

10) Vimos durante nossas aulas presenciais que um feudo medieval possuía algumas partes como 

CASTELO, TERRAS SENHORIAIS, TERRAS SERVIS E TERRAS COMUNAIS. 

Faça um desenho de um feudo! Não esqueça de colocar muitos detalhes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os jesuítas 

 

 Um dos objetivos dos portugueses nas novas terras era converter os povos à sua religião, ou 

seja, ao catolicismo. Assim que chegaram ao Brasil, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi 

rezar uma missa. 

 Os religiosos jesuítas vieram ao Brasil com os primeiros portugueses para convencer os 

povos indígenas a abandonar sua religião e adotar o catolicismo – algo que depois seria feito 

também com os africanos. Apesar das ameaças, muitos indígenas e africanos conseguiram preservar 

algumas de suas crenças misturadas às da religião cristã. 

 Para diminuir a resistência dos indígenas, os jesuítas criavam aldeamentos, chamados de 

missões, para afastar os povos de sua comunidade e lhes transmitir a cultura e a educação européias. 

Às vezes, as missões agiam de forma autoritária e violenta. Por isso, muitas foram ineficientes. 

 Alguns missionários, como padre Manuel da Nóbrega, não concordavam com as 

transformações radicais e súbitas nos costumes dos povos indígenas. Ao contrário dos outros, eles 

propunham uma aproximação com os indígenas, levando-os para perto das vilas a fim de facilitar a 

evangelização. 

Disponível em: <http://www.bibliotecadosaber.com.br/>. 

 

11) Com relação à religião, qual era o objetivo dos portugueses nas novas terras? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

12) Para que os religiosos jesuítas vieram ao Brasil com os primeiros portugueses? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

13) O que os jesuítas faziam para diminuir a resistência dos indígenas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

14) Com o que alguns missionários, como o padre Manuel da Nóbrega, não concordavam? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

15) O que esses missionários propunham? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 



16) Quais das palavras a baixo tem origem Árabe? 

 

A) Alambique. 

B) Chafariz. 

C) Xarope.  

D) Todas as Alternativas Estão Corretas. 

 

 

17) Qual das religiões abaixo tem origem Árabe? 

 

A) Catolicismo. 

B) Protestantismo. 

C) Islamismo. 

D) Budismo. 

 

 

18) Qual foi a primeira atividade extrativa no Brasil? 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

19) Quais as principais atividades econômicas no Brasil Colonial? 

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

20) Escreva o que significava cada uma das obrigações feudais que seguem: 

a) Corveia 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

b) Talha 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

c) Banalidade 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

d) Dízimo 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 



A diversidade do Continente Africano 

Entre os povos africanos, as populações das civilizações que se 

desenvolveram ao sul do deserto do Saara foram as que tiveram mais 

contato com o Brasil, desde a época colonial. Grande parte de nossa 

cultura contou com a participação de africanos escravizados. Forçados 

a trabalhar aqui a partir do século XVI. Esse processo histórico fez do 

Brasil o país com a maior população negra fora do continente africano 

(COTRIM & RODRIGUES, 2018, p. 88 

http://www.redenbridges.com.br/ 

21) Relacione as informações sobre o texto acima: 

A-  Tem a maior população negra fora do continente africano. 

B-  Populações das civilizações africanas que se desenvolveram ao... 

C-  Época em que os povos africanos tiveram mais contato com o nosso país.                 

(     )   Colonial             (     )  Brasil           (     )  Sul do deserto do Saara 

 

 

22) Quais são os três estamentos da sociedade feudal, ordenados dos mais aos menos poderosos? 

 

A) servos, nobreza e clero. 

B) vilões, aldeões e nobreza. 

C) clero, nobreza e servos. 

D) rei, nobreza e trabalhadores. 

 

 

23) Quais são, respectivamente, as principais funções dos servos, da nobreza e do clero? 

 

A) Proteção militar; ajuda espiritual; trabalho na terra. 

B) Trabalho na terra; proteção militar; ajuda espiritual. 

C) Ajuda espiritual, trabalho na terra; proteção militar. 

D) Trabalho na terra; ajuda espiritual; proteção militar. 

 

 

24) 

 
Sobre a economia feudal, é correto afirmar: 

A) A base era a agricultura e as relações comerciais ocorriam, principalmente, através do sistema de 

trocas. 

B) A base era o artesanato e as relações comerciais ocorriam, principalmente, através do sistema 

monetário (uso de moedas). 

C) A economia era controlada pelos servos, que detinham quase toda a riqueza da Europa na época 

feudal. 

D) A terra tinha pouco valor, pois o comércio era a base da economia feudal. 

 

 

http://www.redenbridges.com.br/


25) 

 
Marque a alternativa que apresenta os fatores que contribuíram para a crise do feudalismo: 

A) A Revolução Industrial do século XVIII fez com que o feudalismo perde-se força em quase toda 

Europa. 

B) A influência da Igreja Católica na política foi a principal causa do enfraquecimento e fim do 

feudalismo. 

C) A Reforma Protestante fez com que muitos senhores feudais abandonassem o poder, 

transferindo-o para os monarcas. 

D) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

 

Feudalismo foi um sistema político, social e econômico que surgiu na Europa Ocidental entre os 

séculos IX e XI, sua origem encontra-se na crise do Império Romano do Ocidente, a partir do 

século III. O feudalismo não foi idêntico em todas as regiões da Europa, sendo mais acentuado na 

França. 

26) Responda: 

A) O que se entende por Feudalismo?__________________________________________________ 

B) Em que período aconteceu?_______________________________________________________ 

C) Onde apareceu?________________________________________________________________ 

D) Em qual país europeu  predominou ?________________________________________________ 

E) O que originou esse 

sistema?________________________________________________________________________ . 

 

 

A ocupação dos povo bárbaros na parte ocidental do Império Romano provocou muita   insegurança 

entre a população, diminuição do comércio e redução das atividades urbanas. houve um processo de 

ruralização da sociedade  (ida para o campo) e, como os grandes proprietários de terras garantiam 

proteção às pessoas que abandonavam a cidade buscando o campo, eles tiveram seu poder 

aumentado. Algumas instituições que vigoraram durante o feudalismo foram herdadas dos romanos 

e dos bárbaros germanos. 

27) Correlacione corretamente: 

( 1 ) clientela                   ( 2 ) colonato               ( 3 ) comitatus             ( 4 ) benefício 

(     ) instituição pela qual os guerreiros se uniam em torno de um líder militar. 



(     ) em geral era um plebeu(pobre), que em busca de proteção se unia a um nobre. 

(     ) doação de terras como recompensa por serviços prestados, principalmente militar. 

(     ) instituição que obrigava o colono a permancer nas propriedades rurais. 

 

28) Por que o poder dos grandes proprietários de terras aumentou quando o Império Romano do 

Ocidente entrou em crise? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

A sociedade feudal européia estava dividida em três classes com funções definidas: a nobreza, o 

clero e os servos. 

29) Complete as frases utilizando as palavras abaixo, algumas se repetem. 

( artesãos- baixo clero- nobreza- escravos- servos- alto clero - pequenos mercadores - clero ) 

a- A sociedade feudal está dividida em _______________, ______________ e ___________ 

b- A ________________________ era formada pelos grandes proprietários de terras. 

c- O ___________________ era formado pelos membros da Igreja Católica, destacando-se o  

_____________ ____________ (bispos, cardeais, abades), que tinham grande influência política na 

sociedade feudal o ____________ _________ ( padres)que viviam perto do povo. 

d- Os _____________________ eram a maioria da população, trabalhavam no campo. 

e-Também havia na sociedade feudal um reduzido número de ________________________ e uma 

população urbana formada por ______________________ ____________________ e por 

_____________________________, que se dedicavam ao comércio local de trocas. 

 

 

30) Os servos trabalhavam no cultivo da  terra e na criação de animais, não podiam abandonar o 

feudo sem autorizaçao do senhor feudal. Além do trabalho, ainda, pagavam impostos como: 

( A ) corveia          ( B ) banalidade          ( C ) talha         ( D ) mão-morta          ( E ) dízimo 

(     ) Quando o servo morria, os descendentes pagavam uma taxa para continuar no feudo. 

(     ) O servo trabalhava de graça para o senhor feudal durante alguns dias da semana. 

(     ) 10% da prrodução deveria ser entregue a Igreja Católica. 

(     ) O servo entregava uma parte de sua produção para o senhor feudal. 

(     ) Pagamento ao senhor feudal para utilizar as ferramentas e as instalações do feudo.  


