
 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNPs) ANOS FINAIS –  
HISTÓRIA 

7º ANO 

Olá estudante, 
 
Nas atividades a seguir você retomará alguns conteúdos de história sobre a Queda do Império 
Romano; a Formação da Europa Medieval; e o Feudalismo. 

 
Leia o texto: 

As invasões bárbaras e a queda de Roma 
 

Ao lado da crise econômica e da desestruturação militar, as invasões bárbaras levaram ao fim 

do Império Romano do Ocidente. 

O Império Romano do Ocidente teve como uma das principais causas de sua queda as 

invasões bárbaras protagonizadas pelos povos germânicos que habitavam a região a leste das 

fronteiras do Império. Ao lado da decadência da economia escravista e da desestruturação 

militar, as invasões bárbaras foram apontadas por historiadores como um dos principais 

processos que levaram ao fim do maior império da Antiguidade, em 476 d.C. [...] 

O processo de entrada dos povos germânicos no Império Romano ocorreu de forma 

gradual, inicialmente. A nordeste da Península Itálica, as fronteiras do Império Romano tinham 

como limite os rios Danúbio e Reno. Os povos e tribos que habitavam para além desses rios eram 

considerados pelos romanos como germanos. 

 

FIQUE LIGADO! 
Os romanos foram preconceituosos ao chamarem os povos germânicos de bárbaros. “Eles 
recebiam essa denominação, de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos 
do norte. Aos ouvidos gregos, esses povos balbuciavam algo como um bar-bar, o que deu origem 
à palavra bárbaro, que passou a designar o estrangeiro. Em latim, eram os barbarus, o que 
explica que, para os romanos, eram os povos que não falavam latim, não seguiam as leis 
romanas e também não participavam de sua civilização”.  
Diga não ao preconceito e ao racismo! 

Fontes: 
Tales dos Santos Pinto. As invasões bárbaras e a queda de Roma. Disponível em: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/invasoes-barbaras.htm. Acesso em: 07 abril 2020. 
Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-queda-
imperio-romano.htm. Acesso em: 07 abril 2020. 

 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/invasoes-barbaras.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-queda-imperio-romano.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-queda-imperio-romano.htm


 

DESAFIO! 

1 No processo que causou o fim do Império Romano do Ocidente, os povos germânicos 
cumpriram um papel fundamental para o enfraquecimento do poder de Roma. Selecione a 
alternativa que consta o nome de um povo que NÃO teve envolvimento com as invasões 
germânicas: 

a) etruscos. 
b) hérulos. 
c) alamanos. 
d) vândalos. 
e) visigodos. 
 
2 A desagregação do Império Romano do Ocidente que levou ao seu fim definitivo em 
476 d.C. foi resultado de uma junção de acontecimentos. 

(Atividade adaptada de Brasil Escola) 
 

Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas razões utilizadas para explicar esse fato: 
 
a) (  ) crise do sistema escravista. 
b) (  ) crise econômica. 
c) (  ) guerra civil entre Roma e Constantinopla. 
d) (  ) invasões germânicas. 
e) (  ) corrupção. 
 
3 No ano de 786, Carlos Magno afirmou: “a nossa função é, segundo o auxílio da divina 

piedade, (...) defender com as armas e em todas as partes a Santa Igreja de Cristo dos ataques 

dos pagãos e da devastação dos infiéis”. 

Fonte: PINSKY, Jaime (Org.). O modo de produção feudal. 2. ed. São Paulo: Global, 1982. p. 101. (Atividade 
adaptada de UFRN/2002). 

 
O fragmento acima expressa a orientação política do Império Carolíngio no governo de Carlos 
Magno. O objetivo dessa política pode ser definido como um(a): 
 
a) esforço para estabelecer uma aliança entre os carolíngios e a Igreja bizantina para fazer frente 
ao crescente poderio papal. 
b) intenção de anexar a Península Ibérica aos domínios do papado, com a finalidade de impedir 
o avanço árabe. 
c) desejo de subordinar os domínios bizantinos à dinastia carolíngia, no intuito de implantar uma 
teocracia centralizada no Imperador. 
d) tentativa de restaurar o Império Romano, com vistas a promover a união da cristandade da 
Europa Ocidental. 
 
 
Leia o texto e a imagem e realize a atividade que se pede: 
 

O Feudo 
 

A palavra feudo é de origem germânica e seu significado está associado ao direito que 

alguém possui sobre um bem, geralmente sobre a terra. 



O feudo era a unidade de produção do mundo medieval e onde acontecia a maior parte 

das relações sociais. O senhor do feudo possuía, além da terra, riquezas em espécie e tinha 

direito de cobrar impostos e taxas em seu território. [...] 

 
Fonte: "O feudo" em Só História. Virtuous Tecnologia da Informação, 2009-2020. Disponível na Internet 
em http://www.sohistoria.com.br/ef2/medieval/p1.php. Acesso em: 07 abril 2020. 
 

 
 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51143. Acesso em 07 abril 
2020. 

 
DESAFIO! 
 
4 Agora é sua vez: desenhe um feudo com suas partes. 
 
 

 
 

MOMENTO HISTÓRIA & CULTURA 
 
Os jogos de tabuleiro são conhecidos desde a Antiguidade, mas foi durante a Idade 

Média que a maioria deles recebeu as regras e a “cara” com que são conhecidos hoje. 

Xadrez, Dama, Gamão e Moinho possuem praticamente as mesmas regras e tabuleiros 

que tinham na Era Medieval. Contudo, quando surgiram, os jogos de tabuleiro estavam 

restritos aos membros da nobreza e do clero. 

 
Fonte: http://www.historialivre.com/medieval/jogos_media.htm. Acesso em 07 abril 2020. 

 
Nos tradicionais tabuleiros ou no computador atualmente é possível jogar esses jogos 
medievais. Atualmente todos podem jogar, não é preciso ser da nobreza, sendo assim, 
convide alguém que esteja com você ou jogue virtualmente. 
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