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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  

Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada 

para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  
 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 

 

Questão 01 

“  

“Quem tem medo de viajar de avião não sabe o que era a navegação marítima no tempo das descobertas. Reis 

dos mares, entre os séculos XV e XVI, os portugueses sofreram muito para conquistar os oceanos. A maioria 
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das caravelas afundava na terceira viagem e uma caravela que conseguisse completar seis travessias sem 

afundar era considerada modelo de embarcação bem feita”. (Adaptado de: Sibelle Pedral. A epopéia dos 

pobres. Revista Veja, São Paulo, 4 maio de 1994.) O texto acima nos dá uma ideia de como era difícil e 

perigoso navegar no século XV. Apesar dessas dificuldades os portugueses insistiram nesse empreendimento, 

conseguindo chegar às Índias em 1498. Explique os motivos que levaram os portugueses a investirem nessas 

viagens marítimas. 

Questão 02 

As Grandes Navegações do século XV provocaram profundas transformações que afetaram o mundo inteiro. 

Cite as consequências positivas e negativas dessa expansão marítima europeia. 

Questão 03 

O Renascimento Cultural foi um movimento de renovação artística, intelectual e científica, ocorrido entre o 

século XIV e o XVI. Com ele surge o antropocentrismo, uma nova visão de mundo que era oposta à 

mentalidade medieval denominada teocentrismo. Baseado em seus conhecimentos: a) Diferencie o 

Teocentrismo do Antropocentrismo. b) Descreva como eram as atitudes do homem medieval influenciado 

pelo teocentrismo. c) Explique como os humanistas ajudaram a mudar essa mentalidade medieval. 


