
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1 - Houve, no início da Alta Idade Média, uma importante mudança na história social e educacional do Ocidente. Tal 
mudança tornou fixo um novo espaço de formação espiritual e cultural, o qual acabou originando um modelo 
característico de cultura cristã, que, concomitantemente, se tornou herdeira da tradição clássica e estimuladora da 
reflexão solitária e da leitura. Grosso modo, podemos dizer que surge, então, um primeiro modelo de “escola cristã”, 
com iniciativas como as de Bento de Núrsia (480-547). Trata-se de uma referência ao seguinte acontecimento 
histórico: 
 
a) o aparecimento das escolas leigas 
b) a eclosão do clero temporal 
c) o surgimento do monasticismo 
d) a destruição dos mosteiros 
e) o nascimento das feiras medievais 
 
 
2 - Considerando as características que mais se associam ao Período Medieval, analise a falsidade ou veracidade das 
proposições abaixo:  
 
(     ) O período é marcado, em princípio, pelo avanço da ruralização da sociedade que tendeu a se acentuar mais, 

pelo menos, até o ano 1000. Após essa época, assiste-se ao reforescimento da vida urbana, mas de forma 
tímida.  

 
(     ) Com exceção da monarquia inglesa, que dispunha de um controle maior sobre a nobreza, o que se via em 

matéria de autoridade monárquica na Europa continental era quase que uma nulidade.  
 
(     )  Os monarcas impedidos de instituir impostos sem o aval da nobreza, tiveram dificuldades em montar um 

exército profissional, que lhes pudesse conferir o monopólio da violência. Sem esse instrumento de poder, reis 
como os da França eram muito mais suseranos do que soberanos.  

 
(     )  A Igreja medieval se via às voltas com a eclosão de vários movimentos heréticos, que ameaçavam a sua 

hegemonia espiritual. Por conta disso, empreendeu uma severa repressão aos cátaros, aos valdenses, aos 
dolcinianos dentre outros.  

 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE os parênteses, de cima para baixo: 
 
a) (V) (F) (V) (V). 
b) (F) (F) (F) (F). 
c) (V) (V)(V) (V). 
d) (V) (F) (V) (F). 
 
 
3 - O período de apogeu e crise do feudalismo, na Baixa Idade Média, foi marcado por um conjunto de 
transformações. 
 
As opções a seguir descrevem corretamente algumas destas transformações, à exceção de uma. Assinale-a. 
 
a) O crescimento da produção artesanal associada ao setor têxtil lanífero, em centros dinâmicos ao redor do mar 

Mediterrâneo. 
b) A prática de atividades bancárias se apoiou nas trocas monetárias, na concessão de créditos, e em depósitos 

remunerados com juros. 
c) A expansão das feiras comerciais atraíam negociantes de várias partes da Europa, os quais utilizavam salvo-

condutos concedidos por senhores locais. 
d) O desenvolvimento da atividade comercial no eixo mar do Norte e mar Báltico, era dominado por mercadores 

alemães. 
e) O aumento da produtividade agrícola foi possível pelo desbravamento de florestas, pelo uso sistemático da rotação 

trienal, da charrua e de moinhos de água e de vento. 
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4 - O feudalismo era, na Idade Média, um sistema não apenas econômico mas também social, marcado por forte 
ressonância na formulação do poder político de quase toda a Europa Ocidental. Com relação a esse sistema, assinale a 
opção correta. 
 
a) O feudalismo, sustentado na escravidão, dominou a Europa Ocidental desde a crise do Império Romano até 

praticamente à Revolução Francesa. 
b) Sustentada pela noção de estamento, a sociedade feudal apresentava taxas baixíssimas, ou quase inexpressivas, 

de mobilidade interna. 
c) Na Idade Média, as mulheres detinham poderes adicionais associados ao sistema de reprodução da cultura 

religiosa. 
d) A força da religião, embora fundamental na construção das instituições feudais, não influenciava o poder político. 
 
 
5 - Sobre o feudalismo, que perdurou em grande parte da Europa medieval, todas as alternativas estão corretas, 
exceto a: 
 
a) Dentre as origens romanas que colaboraram para a formação do sistema feudal pode-se citar o “colonato”, que 

acabou formando os servos medievais. 
b) O sistema feudal não contou com a antiga estrutura escravista do Império Romano, utilizando-se da mão-de-obra 

servil. 
c) A formação do feudalismo, de um modo geral, iniciou com a desagregação do Império Romano do Ocidente e as 

invasões dos povos bárbaros na Europa Ocidental. 
d) Em sua fase inicial se caracterizou por uma economia de mão-de-obra assalariada e de uma interdependência 

econômica entre os diversos feudos estabelecidos na Europa. 
 
 
6 - Sobre a Idade Média, assinale a alternativa correta. 
 
a) A economia feudal era essencialmente agrária. 
b) Esse período foi marcado por intenso espírito crítico, racionalidade e ausência de influência religiosa 
c) A classe burguesa compunha a maioria da população e dedicava-se basicamente às atividades comerciais. 
d) A grande propriedade que caracterizou esse período foi chamada de pólis e tendia a ser autossuficiente. 
e) A sociedade na Idade Média era dividida em classes e, conforme ocorria acúmulo de riqueza, era possível mudar 

de uma classe para outra. 
 
 
7 - Até uma data recente – e é esta ainda a visão de numerosos historiadores – os séculos XIV e XV sofreram de uma 
desagradável reputação. Para qualificá-los, as expressões ‘acotovelam-se umas às outras’: estagnação,recessão, série 
de crises... O grande historiador que foi Jan Huizinga encontra, para designar esta época, uma belíssima fórmula, com 
outras cambiantes: a de ‘Outono da Idade Média’ ...De tal modo que acabei por me interrogar se esse Outono não 
seria na realidade uma Primavera...  (WOLFF, P. Outono da Idade Média ou Primavera dos Novos Tempos? Lisboa: 
Edições 70, 1988.) 
 
Assinale a alternativa que apresenta essa perspectiva que entende os séculos XIV e XV como um momento de crise e 
de retomada, simultaneamente. 
 
a) O Estatuto dos Trabalhadores, promulgado em 1351, na Inglaterra, demonstrou tanto a melhoria das condições de 

trabalho dos camponeses quanto à progressiva implantação do capitalismo no campo. 
b) A fratura demográfica em decorrência, principalmente, de surtos epidêmicos significou o abandono do cultivo de 

muitas terras, por outro lado as formas de produção se aperfeiçoaram em termos tecnológicos,além de observar-
se a concentração em cultivos de maior rentabilidade. 

c) A centralização monárquica que formam os Estados Nacionais europeus ao longo do período marcou a crise e 
decadência da aristocracia, porém criou também as condições políticas para a explosão de criatividade artística e 
literária que caracterizou o Renascimento. 

d) A guerra entre os senhores feudais se generalizou em todas as regiões do Ocidente medieval com a utilização cada 
vez maior de mercenários e de novas tecnologias bélicas que significou maior número de baixas com graves 
consequências demográficas; essa situação de guerra endêmica fortaleceu o papado,impedindo assim o avanço de 
propostas de reforma religiosa. 

 
 
8 - Acerca do mundo medieval europeu, é correto apontar como um elemento característico 
 
a) a ausência de qualquer criação artística e cultural, tanto que o período é reconhecido entre os historiadores 

contemporâneos como os “Anos de Chumbo”. 
b) uma atividade industrial bastante ativa, que permitia relações comerciais entre as cidades europeias e os grandes 

impérios africanos. 
c) a escravidão branca, ou seja, o inimigo capturado em guerras era a mais importante fonte de fornecimento demão 

de obra para os feudos. 
d) a defesa do teocentrismo em oposição ao antropocentrismo realizada pelo clero, grupo pertencente ao topo da 

hierarquia social. 
e) a centralização do poder político nas mãos da burguesia e dos grandes banqueiros, que detinham também a 

função militar, junto com os reis. 



9 - Na transição do Mundo Medieval para o Moderno, teve papel de destaque   
 

a) o processo de ruralização das vilas e dos centros urbanos.   
b) o comércio e o renascimento das cidades.   
c) o poder político altamente descentralizado.   
d) a Igreja que acatava o lucro e a usura.   
e) a educação ministrada pelos leigos nos conventos e nas abadias. 
 
10 - (Enem 2011) Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de um profundo 
sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma 
das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. 
 

DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV”. In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da Europa Feudal à Renascença.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 

 
As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram 
a função de pontos de passagem ou pórticos. 
 

Este processo está diretamente relacionado com 
 
a) o crescimento das atividades comerciais e urbanas. 
b) a migração de camponeses e artesãos. 
c) a expansão dos parques industriais e fabris. 
d) o aumento do número de castelos e feudos. 
e) a contenção das epidemias e doenças. 
 
11 - Em 1095, durante o Concílio de Clermont Ferrand, o papa Urbano II conclamou os guerreiros da fé para 
participarem de um movimento que iniciaria o avanço da cristandade sobre os povos não cristãos na Terra Santa: 
“Cessem, pois, os ódios intestinos, apaguem-se os contenciosos, aplaquem-se as guerras e sossegue toda discórdia e 
inimizade. Empreendei o caminho do Santo Sepulcro, arrancai aquela terra àquele povo celerado e submetei-la a vós”. 
 

Considerando essas incursões, denominadas Cruzadas, avalie as seguintes afirmativas e marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas. 
 
(   )  A Europa estava vivenciando um período de harmonia e concórdia interna quando do apelo do Papa para as 

Cruzadas. 
(   )  O Santo Sepulcro seria reconquistado para fins de colonização e aquisição de escravos.  
(   )  Os muçulmanos foram considerados inimigos de todos os cristãos. Assim, os cristãos se uniram para o 

enfrentamento dos então considerados infiéis muçulmanos. 
(   )  As Cruzadas constituíram-se de várias expedições ao Oriente visando à reconquista da Terra Santa. Foram 

destaques a Cruzada Popular e a dos Nobres. 
(   )  As Cruzadas foram empreendimentos militares impulsionados pela ideia de guerra santa em defesa da fé 

católica. 
 

A sequência que preenche corretamente os parênteses é: 
 
a) V – F – V – F – V. 
b) V – V – F – F – V. 
c) F – F – V – F – F. 
d) F – F – V – V – V. 
e) F – F – F – F – F. 
 
12 - “A Idade Média repousa sobre a terra. A Idade (...) Média é rural. É sobre essa ruralidade que se articula o 
conjunto de outras redes.” Jacques Le Goff. . Rio de Janeiro: Em busca da Idade Média Civilização Brasileira, 2008, 
p. 156. A frase pode ser considerada correta, entre outros motivos, porque  
 
a) a organização social, na Idade Média, baseava-se na relação dos diversos grupos sociais com a posse ou uso da 

terra.  
b) a economia medieval é baseada na produção agrícola em larga escala, destinada à exportação.  
c) as cidades desapareceram na Idade Média e todas as pessoas se transferiram para o campo.  
d) as atividades rurais, na Idade Média, ofereciam os capitais necessários para o desenvolvimento da grande 

indústria.  
e) a sociedade medieval retomava valores greco-romanos e idealizava a vida nos campos. 
 
13 - Identifique a afirmação correta sobre a Idade Média Ocidental.  
 
a) Os “mendicantes” que circulam pelas cidades e pelos campos são sempre religiosos que se dedicam à obtenção de 

recursos para peregrinações à Terra Santa.  
b) As pessoas que, dada sua origem, ocupam as posições sociais mais elevadas recebem o nome de “senhores”, 

porque as terras que possuem são designadas “senhorias”.  
c) As relações de vassalagem e de servidão ocorrem no interior da nobreza e definem a submissão hierárquica dos 

senhores perante os reis.  
d) São vedadas as práticas de escravidão por dívida e guerra, mas os camponeses podem ser considerados 

propriedade dos senhores.  
e) Os religiosos são os únicos que têm direito de receber rendas e tributos pagos pelos camponeses. 
 



14 - Na Baixa Idade Média (séc. XI-XV), o juramento de fidelidade e reciprocidade compunha um ritual que 
estabelecia uma relação de dependência pessoal. Esse ritual remete a uma associação central para a constituição do 
Feudalismo, que se caracteriza  
 
a) pelo estabelecimento de uma autoridade equânime sobre o feudo, por parte do senhor e do servo.  
b) pela defesa do cristianismo por parte do senhor feudal, ameaçado pelas guerras religiosas.  
c) pelo acordo entre os membros da nobreza senhorial, que assegurava um pacto hierárquico.  
d) pela manutenção dos princípios do Direito Romano, que reforçavam os laços de parentesco nos feudos.  
e) pela proteção do senhor feudal aos desvalidos, que estavam expostos às epidemias recorrentes. 
 
15 - A Igreja não domina pelas armas, ela domina pelas palavras. Ela ensina dogmas, regras, princípios que cada um 
deve aplicar sem hesitar ou reclamar. Para melhor persuadir, ela recorre à imagem, à imaginária pedagógica que 
decora as portadas da igreja. (Georges Duby. A Europa na Idade Média, 1984. Adaptado.) O texto destaca a 
importância do uso das imagens na difusão do cristianismo durante a Idade Média. Tal uso  
 
a) ocorreu apenas no período medieval devido ao grande número de analfabetos na população europeia.  
b) resultou da influência da religião muçulmana sobre os cristãos, ocorrida após a chegada dos árabes à Europa.  
c) desenvolveu uma cultura dos sentidos específica e característica das cerimônias e dos cultos católicos.  
d) impossibilitou a expansão da fé cristã nas regiões europeias ocupadas e dominadas pelos povos bárbaros.  
e) produziu uma ruptura acentuada com a tradição artística da antiguidade clássica, que jamais recorreu ao uso de 

imagens. 
 
16 - 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. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17. (UNICAMP) Segundo definição de um historiador, “o cavaleiro na Idade Média é o membro da aristocracia feudal 
que se distingue pelo armamento, pelo gênero de vida (castelo, caça, guerra) e pela sua moral especial (fidelidade, 
liberalidade). Os cavaleiros formam uma das três ordens da sociedade.” 
 
Caracterize a hierarquia das três ordens da sociedade feudal. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



18 - (UFJF) A cerca da passagem do período antigo para o medieval, podemos afirmar: 
 
“As dificuldades econômicas aumentaram enormemente... porem as alterações subseqüentes da sociedade romana 
não apontavam uma nova direção, antes eram uma continuação do processo de transformação iniciado com a crise do 
século III d.C. A transição da antiguidade para a Idade Média não foi repentina, mas fez-se através de “uma larga 
faixa de transformações graduais” em que a queda do Império Romano do Ocidente apenas constituiu um ponto 
decisivo, na medida em que significava o colapso do enquadramento político da sociedade romana no Ocidente.” 
 

ALFOLDY, G. A historia de Roma. Lisboa: Presença, 1992 p. 200-1. 
 
Cite e analise duas características presentes na economia desse período. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
19 - A servidão e a relação feudo-vassálica constituem as duas instituições fundamentais do sistema feudal, tal como 
este se formou e desenvolveu na Idade Média Ocidental. Explique a origem e o funcionamento: 
 
a) da servidão 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) da vassalagem, ou da relação feudo-vassálica. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
20 - (Unicamp) “A igreja, durante toda a Idade Média guiava todos os movimentos dos homens, do batismo ao 
serviço fúnebre. A Igreja educava as crianças; o sermão do pároco era a principal fonte de informação sobre os 
acontecimentos e problemas comuns. A paróquia constituía uma importante unidade de governo local, coletando e 
distribuindo as esmolas que os pobres recebiam. Como os homens ficavam atentos aos sermões era frequente o 
governo dizer aos pregadores exatamente o que deviam pregar.” 

(Adaptado de Christopher Hill. A Revolução Inglesa de 1640) 
 
A partir do texto anterior, escreva quais eram as funções sociais e políticas da Igreja Católica na Idade Média. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


