
GABARITO DE HISTÓRIA – 1º ANO 
 
01.  
a) desenvolvimento comercial e monetarização da 
economia. 
b) enfraquecimento da aristocracia, formação da 
burguesia e libertação dos servos. 
c) formação dos Estados Nacionais. 
 
02.  
a) produção cultural leiga italiana da Baixa Idade Média, 
inspirada na cultura clássica que influenciou a produção 
artística em outros países. 
b) o enriquecimento das cidades italianas na Baixa Idade 
Média que contribuiu para o surgimento de mecenas. 
 
03. individualismo, racionalismo, antropocentrismo, 
humanismo, hedonismo, inspiração na Cultura Clássica, 
valorização da vida mundana e da natureza. 
 
04.  
a) o patrocínio da arte e dos artistas. 
b) a burguesia buscava a ascensão social e a divulgação 
de seus empreendimentos. 
 
05. temas religiosos, hierarquia dos espaços, frontalidade, 
isocefalia, isodactilia, representação em duas dimensões. 
 
06. temas do cotidiano, mitológico, religioso, mundano; 
uso de proporções matemáticas; valorização do corpo 
humano; naturalismo. 
 
07. altura modesta, arco redondo, interior com pouca 
iluminação, planta com múltiplas unidades, exterior 
simples. 
 
08. altura elevada, arco ogival, planta com corpo 
unificado, contraforte volante, uso de vitrais e rosáceas, 
interior com grande iluminação e exterior ricamente 
decorado. 
 
09. inspiração na arquitetura clássica, uso de proporções 
matemáticas, funcionalidade, simetria. 
 
10. aumentou a velocidade da produção dos livros, 
tornando-os mais baratos e democratizando o acesso ao 
conhecimento. 
 
11. os escritores foram responsáveis pela criação das 
línguas nacionais através da sistematização gramatical 
dos dialetos. 
 
12. inspiração na arquitetura clássica, uso de proporções 
matemáticas, funcionalidade, simetria. 

 
13. a Expansão Marítima que provocou o deslocamento 
do eixo econômico da Itália para Portugal e Espanha e a 
ação da Contrarreforma através da Inquisição e da 
publicação do Index. 
 
REFORMAS RELIGIOSAS 
 
01. a peste, a guerra e a fome provocaram um aumento 
da religiosidade e da preocupação com a salvação da 
alma. 
 
02. ruptura da unidade religiosa na cristandade ocidental 
com o surgimento de novas seitas cristãs e a reação da 
Igreja Católica diante do avanço do protestantismo. 
 
03.  
a) o formalismo da Igreja era incompatível com a intensa 
religiosidade do povo europeu. 
b) para a burguesia, a doutrina católica ao condenar a 
riqueza, se transformava num obstáculo de natureza 
moral ao processo de acumulação capitalista. 
c) os reis pretendiam enfraquecer o poder da igreja e 
confiscar os bens eclesiásticos. 
d) a prática da simonia desmoralizava o clero da Igreja 
Católica 
 
04. perdão dos pecados concedido pela Igreja mediante 
confissão e penitência. 
 
05. local de destino das almas após a morte para o 
processo de purificação. 
 
06. arrependimento que resulta do sofrimento. 
 
07. segundo a Igreja Católica os sete sinais sagrados 
instituídos por Cristo sem os quais não há salvação. 
 
08. venda de indulgências pelo Papa Leão X. 
 
09. (1) justificação pela fé; (2) negava a salvação pelas 
obras; (3) rejeitava o culto aos santos; (4) negava os 
sacramentos e a transubstanciação; (5) sacerdócio 
universal. 
 
10. a doutrina luterana, dispensava a existência da Igreja 
Católica na Alemanha. Noutras palavras, o príncipe 
alemão poderia aumentar a sua autoridade. 
 


