Brasília de Minas

História / Everaldo – 1º ano

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO 1° TRIMESTRE 2018
ALUNO (A):____________________________________________________TURMA:______________
VALOR: 12,0

Nota:_________

INSTRUÇÕES: Todas as questões devem ser respondidas a CANETA.
1. (Fuvest-SP) A estrutura básica da sociedade feudal exprimia uma distribuição de privilégios e obrigações.
Caracterize as três "ordens", isto é, camadas sociais que compunham essa sociedade.
2. (Fuvest-SP) Qual a diferença entre as obrigações de um vassalo e as de um servo na sociedade feudal?
3. (UNICAMP 2010) Até o século XII, a mulher era desprezada por ser considerada incapaz para manejo de
armas; vivendo num ambiente guerreiro, não se lhe atribuía outra função além de procriar. A sua situação não
era mais favorável do ponto de vista espiritual; a igreja não perdoava Eva por ter levado a humanidade à
perdição e continuava a ver em suas descendentes os acólicos do demônio.
(Adaptado de Pierre Bonassie, Amor cortês, em Dicionário de História Medieval Lisboa: Publicações D.Quixote, 1985, p.29-30)

Identifique no texto as razões para a mulher se considerada inferior na sociedade medieval.
04. Quais características da sociedade medieval configuram um “ambiente guerreiro” até o século XII?
05. (Unicamp 2006) No contexto das invasões bárbaras do século X, os bispos da província de Reims registraram:
"Só há cidades despovoadas, mosteiros em ruínas ou incendiados, campos reduzidos ao abandono. Por toda parte,
os homens são semelhantes aos peixes do mar que se devoram uns aos outros." Naquele tempo, as pessoas tinham a
sensação de viver numa odiosa atmosfera de desordens e de violência. O feudalismo medieval nasceu no seio de
uma época conturbada. Em certa medida, nasceu dessas mesmas perturbações.
(Adaptado de Marc Bloch, "A sociedade feudal". Lisboa: Edições 70, 1982, p. 19.)

A) Estabeleça as relações entre as invasões bárbaras e o surgimento do feudalismo.
B) Identifique duas instituições romanas que contribuíram para a formação do feudalismo na Europa medieval.
Explique o significado de uma delas.
06. (Unicamp 95) O
A) Como se dividia o feudo?

feudo

era

a

principal

unidade

de

produção

da

Idade

Média.

B) Explique a função de cada uma das partes do feudo.
07. (UNICAMP 2009) A base da teologia de Martinho Lutero reside na idéia da completa indignidade do homem,
cujas vontades estão sempre escravizadas ao pecado. A vontade de Deus permanece sempre eterna e insondável e o
homem jamais pode esperar salvar-se por seus próprios esforços. Para Lutero, alguns homens estão predestinados à
salvação e outros à condenação eterna. O essencial de sua doutrina é que a salvação se dá pela fé na justiça, graça e
misericórdia divinas.
(Adaptado de Quentin Skinner, As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 288-290.)

A) Segundo o texto, quais eram as idéias de Lutero sobre a salvação?
B) Quais foram às reações da Igreja Católica à Reforma Protestante?
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08. (UNICAMP 2007) Podemos ver nas heresias dos séculos XII e XIII uma tentativa de apontar os erros e os
desvios da Igreja, como sua intervenção no poder secular à custa de sua missão espiritual. A natureza da sociedade
feudal cristã conduzia à visão da heresia como quebra da ordem divina e social. A heresia era uma falta grave,
equivalente, no plano religioso, à quebra de um juramento entre um vassalo e seu senhor, de tal modo que
infidelidade religiosa e social se confundem.
(Adaptado de Nachman Falbel, Heresias medievais. São Paulo: Perspectiva, 1977, p. 13-15.)

A) Identifique no texto duas características das heresias dos séculos XII e XIII.
B) Como a Igreja reprimia as heresias na Idade Média?
C) Como as reformas religiosas do século XVI contestaram a autoridade da Igreja?
09. A Reforma religiosa do século XVI provocou na Europa mudanças históricas significativas em várias esferas.
Indique transformações decorrentes da Reforma nos âmbitos
A) político e religioso;
B) sócio-econômico.
10. "A Reforma protestante do século XVI teve um duplo caráter de revolução social e revolução religiosa. As
classes populares não se sublevaram somente contra a corrupção do dogma e os abusos do clero. Também o
fizeram contra a miséria e a injustiça. Na Bíblia, não buscaram unicamente a doutrina da salvação pela fé, mas
também a prova da igualdade original de todos os homens".
(HAUSE, H. apud MARQUES, A. et al. "História moderna através de textos". São Paulo: Contexto, 2001, p. 107.)

A Reforma protestante foi desencadeada por fatores sociais, políticos e religiosos difíceis de separar na História
Moderna do século XVI. Com base no texto anterior, identifique e explique dois princípios doutrinários dessa
Reforma que respondiam aos anseios sociais e religiosos do povo europeu da época.
11. Diferencie escravo de servo.
12. Quais as características predominantes no modo de produção escravista.
13. Cite e explique três razoes que ocasionaram a queda do Império Romano.
14. Cite e explique as defesas e negativas do Luteranismo.
15. Explique a teoria da predestinação absoluta pregada por Calvino.
16. Explique a origem do termo protestantismo.
17. Quais sãs causas da REFORMA PROTESTANTE.
18. Explique: A igreja Católica passava por uma profunda crise moral.
19. O que é um teocracia?
20. Explique o Anglicanismo nas suas particularidades em relação às outras manifestações protestantes.
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