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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) consultada(s) para a 
realização da Atividade: 

9, 10 e 11 

Data que foi postado o trabalho 07/10 

Data limite para entrega do trabalho 14/10 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 
 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário estipulado no 
cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os direcionamentos 
indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail do professor (PRESTE 
BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em 
hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail 
especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo do 3º bimestre que o 
aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

 Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo Messenger do Facebook do 
Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

 Equipe CAQ 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de História - Professor(a): Maria de Fátima 
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1) Leia o trecho a seguir, que faz parte de um discurso de Cícero. 

A razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações [é] imutável, eterna [...]. Não é uma lei 
em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas una, [...] imutável, entre todos os povos em 
todos os tempos.               PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 112. 

Sobre qual divisão do direito Cícero está discursando? Por quê? 

 

 

2) O que motivou os árabes a realizar a expansão territorial? 

 

 

3) A cidade de Constantinopla tem sua origem relacionada 

A) à Queda do Império Romano do Ocidente. 
B) à invasão dos “bárbaros”. 
C) à divisão do Império Romano entre os filhos de Teodósio.  
D) à construção de uma nova sede, conforme proposta de Constantino. 

4) Leia este fragmento de texto de um antigo autor bizantino. 

[...] ao perguntar a um padeiro o preço do pão, ouviu como resposta que “o Pai é maior do que o Filho”; 
quando indagou se estava pronto seu banho, responderam-lhe que “o filho provém do nada”. 

BURNS, Edward M. História da Civilização Ocidental: do homem das cavernas às naves espaciais. Tradução de Donaldson M. 
Garschagen. São Paulo: Globo, 2005. p. 208. 

Esse texto aponta uma característica importante no Império Bizantino que trazia as questões religiosas 
para a vida cotidiana. Essa característica era: 

A) o cristianismo    C) as diferenças religiosas que provocavam frequentes revoltas civis 
B) as discussões teológicas D) o intenso comércio de ícones religiosos. 

5) Observe esta imagem.     

PELAGALLI, Carlo. Arco de Constantino, em Roma.  1 fotografia, color.  

Construções, como a retratada na imagem, tinham como objetivo: 

A) abastecer as cidades romanas de água 
B) proteger as cidades  
C) registrar as vitórias romanas 
D) servir como templo de deuses romanos; 
E) servir como portão de entrada das cidades romanas. 

 

6) A respeito da Revolta de Nika, que ocorreu durante o governo de Justiniano, leia as afirmativas a seguir 

I. As campanhas militares de expansão territorial elevaram os gastos do Império Bizantino, o que 
desagradou à população. 

II. A revolta foi motivada pela insatisfação da população com os altos impostos cobrados pela 
administração imperial 

III. A revolta resultou na renúncia do imperador Justiniano e na fragmentação do Império Bizantino. 

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta. 

A) Apenas o item III é verdadeiro 
B) Apenas o item II é verdadeiro. 
C) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 
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7) Leia o fragmento de texto a seguir 

Com o passar dos séculos, desenvolveram-se muitas diferenças entre a Igreja bizantina e a Igreja 
romana. O papa resistia às tentativa de domínio do imperador bizantino, e os bizantinos não queriam 
aceitar o papa como o chefe de todos os cristãos. As duas igrejas discordavam em relação às cerimônias, 
dias santificados, adoração de imagens e direitos do clero. O rompimento final ocorreu em ________. A 
igreja cristã dividiu-se em Católica, no ______, e _______ Grega, no Oriente, divisão que perdura até hoje. 

PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. Tradução de Waltensir Dutra. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015. p. 147. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 

A) 1504 / Oriente / Católica 
B) 1054 / Ocidente / Católica 

C) 1054 / Ocidente / Ortodoxa 
D) 1453 / Ocidente / Ortodoxa 

8) Para os comerciantes e as autoridades de Meca, o culto de ídolos era uma fonte de lucro. Este foi um dos 
fatores de não aceitarem a religião monoteísta que Mohammad pregava e passarem a persegui-lo. Como 
resultado, Mohammad e seus seguidores fugiram para Iatreb (atual Medina) em 622 d.C. Como esse fato 
ficou conhecido? 

A) Alcorão  B) Jihad  C) Hégira   D) Caaba 

9) Numere, de 1 a 5, os eventos relacionados ao islamismo conforme ocorreram cronologicamente. 

(    )  Ida de Mohammad para Iatreb 
(    )  Mohammad vê o Anjo Gabriel 
(    )  Morte de Mohammad 
(    )  Expansão do islamismo para além da Península Arábica 
(    )  Volta de Mohammad a Meca 

10) A respeito da unificação da Arábia, analise estas afirmativas. 

I. A unificação dos povos árabes em torno do islamismo no século VII ocorreu de forma pacífica. 

II. Após conflitos armados, Mohammad retornou a Meca e, em menos de 10 anos, unificou os árabes 
da Península Arábica. 

III. A unificação dos povos árabes ocorreu com a liderança religiosa de Mohammad. 

Após analisar as afirmativas, assinale a alternativa correta. 

A) Todos os itens são verdadeiros. 
B) Apenas o item I é verdadeiro. 
C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 
D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 


