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01. Indique alguns elementos usados pelos povos bárbaros que favoreceram seus ataques contra
os romanos.

02. Quais eram as principais diferenças entre o direito romano e o direito dos grupos bárbaros
germânicos?

03. As mulheres das sociedades germânicas eram valorizadas? Justifique sua resposta.

04. A Igreja católica incorporou muitos elementos romanos em sua organização e seu ritual. Essa
afirmação é correta? Justifique sua resposta.

05. De forma geral, como podemos diferenciar o clero secular do clero regular da Igreja católica?

06. Explique como se originou a crise política e religiosa mais importante do Império Bizantino: a
questão iconoclasta.

07. Explique o processo de afastamento entre as igrejas de Constantinopla e Roma, que resultou
no cisma do Oriente, em 1054.

08. Desde seu surgimento, na antiguidade oriental, o cristianismo tinha uma capacidade de
conversão de fiéis muito grande, fazendo com que sua expansão fosse facilitada por um tipo de
discurso que atraia muitas pessoas, principalmente as mais pobres.
Em relação a isso, responda quais eram as diferenças ideológicas do cristianismo comparado às
demais religiões que existiam na época?

09. Os clérigos eram pessoas devotas ao cristianismo que dedicavam sua vida, de maneiras
diversas, aos trabalhos da Igreja Católica. Eles eram basicamente divididos entre clero secular e
clero regular. Qual era a diferenças entre estes dois tipos de clero?

10. Clóvis l foi o primeiro rei dos Francos a unir todas as tribos de origem franca sob um único
governante, alterando a forma de liderança de um grupo de chefes reais para um governo de um
único rei e assegurando que o reinado era passado para os seus herdeiros. Por que Clóvis foi tão
importante para o cristianismo?

11. No século Xl a unidade religiosa entre Roma e Bizâncio começou a ruir quando a Igreja de
Roam reivindicou a liderança absoluta do papa sobre qualquer tema religioso. Tal pretensão foi
imediatamente contestada pelos imperadores patriarcas bizantinos.
Qual é o nome do evento que se sucedeu e qual foi sua grande consequência?

12. Comente a seguinte afirmação: O Islamismo sofreu influências do Judaísmo e do Cristianismo !

13. Por que as áreas litorâneas da península Arábica era tão cobiçada pelas comunidades do
Oriente Médio e o que isso gerou nas poucas cidades que haviam?

14. Fale sobre o governo de Justiniano como Imperador.

15. Constantinopla surgiu da reforma de Bizâncio, antiga cidade grega situada em um território
que separa o extremo leste do mar Mediterrâneo ao extremo sul do mar Negro., chamado estreito
de Bósforo. Sua reforma pelo imperador Constantino se relaciona a que fato da história do
Império Romano?

