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ASSINATURA DOS PAIS E/ OU
RESPONSAVEIS:

Questão 1
Qual o calendário que usamos atualmente no mundo? Qual o motivo?

Questão 2
As invasões germânicas no Império Romano do Ocidente levaram a Europa Ocidental à desagregação
política e:
a) Ao restabelecimento da autoridade imperial.
b) À decadência demográfica
c) À ruralização da economia.
d) Ao renascimento do comércio.
Questão 3
“Os romanos denominavam bárbaros todos os povos que não falavam a língua latina e tinham hábitos e
costumes diferentes dos seus”.
Indique qual a relação existente entre o fim do Império Romano e os povos bárbaros.

Questão 4
“Deus colocou o servo na Terra para trabalhar e obedecer.”
Analise os compromissos, fortemente influenciados pela ação de uma instituição feudal, vinculando-os
ao enunciado proposto.

Questão 5
O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na Unidade árabe, tem como
fundamento:
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a) o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos
que seguiam essas religiões.
b) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos.
c) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá.
d) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte.
Questão 6
Podemos definir o feudalismo, do ponto de vista econômico, como um sistema baseado na produção,
tendente à autossuficiência, sendo a agricultura seu
a) existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo.
b) atribuição do poder executivo à igreja.
c) relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central.
d) absoluta descentralização administrativa.
Questão 7
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.

Questão 8
Dentre os Reinos Bárbaros surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o
Reino Franco foi o mais importante porque:
a) Os reis francos se converteram ao cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço dos
muçulmanos.
b) Promoveu o desenvolvimento das atividades comerciais entre o Ocidente e
das Cruzadas.

o Oriente, através

c) Nesse período a sociedade feudal atingiu sua conformação clássica e o apogeu econômico e
cultural.
d) Houve uma centralização do poder e viveu-se um período de paz externa e interna, o que
permitiu controlar o poder dos nobres sobre os servos.
Questão 9
Como era a religião árabe antes do islamismo?

Questão 10
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“Reconheço ter prendido mercadores de Langres que passavam pelo meu domínio. Arrebatei-lhes as
mercadorias e guardei-as até o dia em que o bispo de Langres e o abade de Cluny vieram procurar-me
para exigir reparações.”
(Castelão do século XI.)
O texto apresentado permite afirmar que, na Idade Média,
a) o poder da Igreja era, além de religioso, também temporal.
b) os senhores feudais eram mais poderosos do que a Igreja.
c) o clero era responsável pela distribuição das mercadorias.
d) o conflito entre Igrejas e nobreza aproximou o clero dos comerciantes.
Questão 11
Explique a estrutura da sociedade feudal:
“A sociedade feudal era estamental”.

Questão 12
A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três: uns oram, outros combatem,
outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas; os serviços
prestados por uma são a condição das obras das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de
aliviar o conjunto… Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz.
ALDALBERON DE LAON. In: SPINOSA, F. Antologia de textos históricos medievais. Lisboa: Sá
da Costa, 1981.
A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo
de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em:
a) Subverter a hierarquia social / centralização monárquica.
b) Impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas.
c) Controlar a exploração econômica / unificação monetária.
d) Justificar a dominação estamental / revoltas camponesas.
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