CIÊNCIAS HUMANAS

FUNDAMENTAL II

7º ANO
FICHA 01

HISTÓRIA
QUESTÃO 01
Com base na imagem e no texto abaixo, resolva as questões.

Imagem de Jorg Breu, de cerca de 1530.
“... visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá pela fé.”
(Livro de Romanos Cap 1:17)
A partir do que você estudou sobre a Reforma protestante, comente a importância da imagem e do texto de
Romanos para o início da Reforma Protestante. Em 1520, o papa declarou que 41 das teses de Lutero eram
heresias.

A Igreja ordenou que o monge alemão reconhecesse seus supostos erros. Qual a reação de Lutero a ordem
do papa?
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QUESTÃO 02
Leia o texto para responder às questões.
A doutrina calvinista
"a) Por decreto de Deus, para manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados à vida
eterna e outros são predestinados à morte eterna;
b) Aqueles do género humano que estão predestinados à vida foram escolhidos para a glória com Cristo por
Deus [...] segundo sua finalidade eterna e imutável [...] e tudo para louvor de sua gloriosa graça;
c) Foi do agrado de Deus [...], para a glória de Seu soberano poder sobre as suas criaturas, dispensar o resto
da humanidade, condená-las à desonra e à ira por seu pecado, para louvor de sua gloriosa justiça."
Trecho da Confissão de Westminster, redigida por pastores calvinistas em 1547. Citado em LUIZETTO, Flavio. Reformas religiosas. 3. ed.
São Paulo: Contexto, 1994. p. 47.

Identifique um dos princípios centrais da doutrina calvinista presente nesse texto.

Estabeleça a diferença, no que diz respeito à salvação dos homens, entre a doutrina calvinista, a católica
romana e a luterana.

QUESTÃO 03
Em um dicionário histórico, encontramos a seguinte definição: "Contra-reforma - O termo abrange tanto a
ofensiva ideológica contra o protestantismo quanto os movimentos de Reforma e reorganização da Igreja
Católica, a partir de meados do século XVI."
(DICIONÁRIO DO RENASCIMENTO ITALIANO, Zahar Editores, 1988)

Dê as principais características da Contra-reforma e analise duas delas.
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GEOGRAFIA
QUESTÃO 01
A chegada da Família Real portuguesa, em 1808, e a publicação da Carta Régia de Abertura dos Portos
brasileiros às nações amigas, que liberava a produção de produtos em série, deram ao Brasil a oportunidade
de exercer, de forma autônoma, seu próprio comércio exterior, isto é, a troca de serviços e de produtos entre
países. O desenvolvimento de fato do setor pode ser dividido em quatro períodos, sendo o primeiro de 1932 a
1962. Nesse período, a taxa média de crescimento da indústria atingiu 9% ao ano – destaque principal fica com
a produção de café, líder em exportação, seguido do algodão. [...] Na década de 1950, houve um processo de
industrialização provocado pela substituição dos produtos importados, o que favoreceu a aceleração do
desenvolvimento da indústria nacional.
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2009/11. (Adaptado)

O desenvolvimento da indústria brasileira deu-se de forma desigual nas regiões do Brasil. Dentre outras razões,
explicam esse fato
a formação de um mercado externo na região Sudeste e a criação de casas de importação por emigrantes
estrangeiros.
o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que
se dirigiu para essa região.
o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como objetivo
abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais.
o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital,
e o consequente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu.
a abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a criação
de casas de importação.
QUESTÃO 02
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O gráfico elaborado a partir do Censo realizado pelo IBGE em 2010, representa um reflexo da dinâmica
populacional do país, e apresenta um(a)
decréscimo da população jovem e crescente alargamento da parte intermediaria e do topo da pirâmide.
elevação da população adulta, reflexo do baby boom nos anos 2000.
divergência no crescimento quantitativo de homens e mulheres de 0 a 14 anos.
continuidade da dinâmica demográfica brasileira representada pelo alargamento de sua base e
estreitamento do topo.
declínio da população idosa brasileira visualizada no topo da pirâmide.

QUESTÃO 03 (SANTOS, R.)
A dinâmica regional brasileira expressa as grandes tendências econômicas e demográficas de apropriação e
valorização do território. O processo de integração nacional, impulsionado pela modernização industrial do
Sudeste, não encontra tradução precisa na divisão regional oficial. Essa lacuna foi preenchida pela proposta
de divisão do país em três complexos regionais ou regiões geoeconômicas.
Disponível em: http://profluchi.blogspot.com.br. Acesso em 14 de mar. de 2018.

A imagem representa a regionalização do Brasil em
macrorregiões naturais do Brasil, segundo o IBGE (1960).
Centro Sul, por exemplo, que corresponde às regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, além do Distrito Federal
e do vale do rio São Francisco.
por exemplo, a região Norte do país compreendendo 09 estados brasileiros, excluindo apenas o estado do
Maranhão e incluindo o norte de Minas Gerais.
três grandes regiões ou complexos regionais, que obedecem a critérios ligados aos aspectos naturais e ao
processo de formação socioespacial do território brasileiro.
regiões que obedecem a critérios ligados a divisão regional da ONU estabelecida em 2010 por meio da
análise do IDH brasileiro.
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FILOSOFIA
QUESTÃO 01
Os filósofos sofistas ensinavam para seus alunos retórica. O que é retórica?

QUESTÃO 02
Sócrates dividia o seu método em duas partes: ironia e maiêutica. Responda:
O que é ironia?

o que é maiêutica?
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