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1) Uma das características de estrutura política do sistema feudal era a relação de
suserania - vassalagem. Diga entre quem se estabelecia essa relação e qual era o seu
objetivo.

2) Na Europa medieval a Igreja Católica tinha um grande poder sobre a vida das pessoas,
regulamentando e fiscalizando o seu cotidiano. Dê uma explicação para que ela tivesse
esse poder.

3) No sec. XIV houve uma onda de revoltas camponesas em várias regiões da Europa,
com muita violência contra nobres. É correto afirmar que a Peste Negra contribuiu para
que isso ocorresse? Justifique.

4) Quando Maomé iniciou a sua pregação da idéia do islamismo na cidade de Meca, ele
foi hostilizado pelos Coraixitas, tribo que dominava a cidade, e teve até de fugir de lá. Por
que a pregação de Maomé não foi aceita inicialmente?

5) Cite quatro idéias da doutrina islâmica que foram copiadas da doutrina cristã.

6) Qual é o significado do conceito de "Djihad"?

7) Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna ocorreu um processo de
fortalecimento do poder dos reis na Europa. Cite duas características da monarquia
absolutista.

8) No século XVI existiram vários autores que escreveram livros procurando justificar o
poder absolutista dos monarcas. Cite um desses autores e um argumento que eles
usavam.

9) Os monarcas absolutistas procuravam se aliar com os grupos sociais relevantes de sua
época. Na aliança que os reis faziam com a classe burguesa, diga qual era o benefício que
o rei tinha?

10) Defina Mercantilismo e diga como ele beneficiava o Estado absolutista.

11) Explique por que o movimento renascentista se desenvolveu inicialmente nas cidades
italianas.

12) Uma das razões que levaram Martim Lutero a se rebelar contra a Igreja Católica foi a
"questão das indulgências". Diga o que foi essa "questão".

13) Na época da reforma luterana na Alemanha, os Anabatistas, liderados por Thomas
Munzer, promoveram uma onda de revoltas de camponeses contra os seus senhores.
Diga por que Lutero se opôs a essas revoltas.

14) As idéias de Jean Calvino favoreciam os interesses econômicos da classe burguesa.
Essa afirmativa é correta? Justifique.

15) Explique qual foi a situação que motivou a reforma protestante na Inglaterra e que
deu origem à Igreja Anglicana.

