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7º ANO 
ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de História: A formação e o funcionamento das 
monarquias europeias: a lógica da centralização política e os conflitos na 
Europa 
 

ATIVIDADE 
 
3 – A imagem é um mosaico do século XII. Observe-a com atenção e a seguir tente responder: 
  

 
 
3.1 – O que se vê nesse mosaico?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3.2 – Como cada um dos personagens está representado? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3.3 – Levante uma hipótese. Qual o significado dessas palavras que aparecem ao lado de cada 
um deles? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3.4 – O que o artista pretendeu com esse mosaico? Como você chegou a essa conclusão? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4 – Identifique a alternativa errada  corrija-a no caderno.  
As Cruzadas contribuíram para importantes mudanças socioeconômicas na Europa. Entre 
as quais, cabem citar: 
 
a) Aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente. 
b) O aumento da participação dos europeus no comércio pelo mediterrâneo. 
c) Declínio dos comerciantes e ascensão da nobreza. 
d) Intolerância mútua entre o Ocidente e o Oriente, que se prolongou até os dias atuais em razão 
da violência e da ambição de partes dos cruzados.  
 
Correção: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5 – O final do século XII assistiu ao surgimento das universidades. Veja o que Roger Bacon, um 
professor universitário daquela época, disse:  
 
“(...) Há duas maneiras de adquirir conhecimento (...) pelo raciocínio e pela experiência. 
Raciocinar leva-nos a uma conclusão, e concordamos com essa conclusão, mas isso não torna 
certa (...) a não ser que a mente descubra isso pelo caminho da experiência.”  

(Marcos Antônio de Oliveira pais. O despertar da Europa: a Baixa idade Média. São Paulo: Atual, 1992. P. 68-9)  
 
5.1 – Quais as maneiras de adquirir conhecimento, segundo Roger Bacon? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5.2 – Na visão dele qual dessas maneiras de conhecer é mais importante? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
  


