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1. (Fgvrj)  A partir do século X, mas principalmente do XI, é o grande período de urbanização – 
prefiro utilizar esse termo mais do que o de renascimento urbano, já que penso que, salvo 
exceção, não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade. 
 
LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades. Conversações com Jean Lebrun. São Paulo: Unesp, 

1998, p. 16. 
 
A respeito das cidades medievais, após o ano mil, é CORRETO afirmar:  
a) Tornaram-se centros econômicos e financeiros e vinculados às rotas mercantis e à produção 

agrária das áreas rurais próximas.    
b) Eram fundamentalmente sedes episcopais e centros administrativos do Sacro Império 

Romano Germânico.    
c) Tornaram-se núcleos da produção industrial que começou a desenvolver-se sobretudo no 

norte da Itália, a partir do século XI.    
d) Tornaram-se os principais entrepostos do comércio de escravos africanos desde o início das 

Cruzadas.    
e) Apresentaram-se como legado das póleis gregas e das cidades romanas da Antiguidade.    
   
2. (Fgv)  Chegam a Jerusalém a 7 de junho de 1099. Jejuam e fazem procissões em redor da 
cidade, esperando que as suas orações deitem abaixo as muralhas, do mesmo que as 
trombetas de Josué tinham derrubado as de Jericó. A chegada a Jafa de navios genoveses, 
pisanos e venezianos é para eles de um grande auxílio [...] A cidade tão cobiçada é tomada a 
15 de julho de 1099. Assistimos, então, à pilhagem e ao massacre sistemático de toda a 
população. Depois do regresso dos cruzados ao Ocidente, a posse de Jerusalém torna-se 
precária. 
 

Tate, G. “Dois séculos de confronto entre o Oriente e o Ocidente”. In Arneville, M.-B. D’ e 
outros, As Cruzadas. Trad. Cascais: Pergaminho, 2001, p. 22. 

 
 
O texto acima refere-se à  
a) terceira Cruzada e revela os interesses bizantinos nessa expedição.    
b) Reconquista Ibérica e apresenta as motivações religiosas dessa empreitada.    
c) sétima Cruzada e demonstra a forte presença da monarquia francesa.    
d) primeira Cruzada e revela a forte religiosidade da peregrinação armada.    
e) quarta Cruzada e revela a participação exclusiva dos fiéis franceses.    
   
3. (Fgv)  Guerra dos Cem Anos – Denominação dada a uma série de conflitos ocorridos entre a 
França e a Inglaterra no período 1337-1475. O termo, que vem sendo considerado impróprio, é 
uma criação moderna dos historiadores do século XIX, introduzido nos manuais escolares. (...) 
Alguns historiadores têm mesmo proposto que seja utilizada a expressão “cem anos de guerra” 
e não a tradicional. 
 

(Antônio Carlos do Amaral Azevedo, Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos apud 
Luiz Koshiba, História: origens, estruturas e processos) 

 
Sobre essa guerra, é correto afirmar que  
a) decorreu diretamente da chamada Crise do Século XIV, pois a Inglaterra e a França tinham 

leituras divergentes da paralisia econômica que atingiu a Europa ocidental desde os 
primeiros anos desse século.    

b) resultou da imediata reação da França, aliada dos reinos de Castela e Aragão, à aliança 
econômica e militar entre a Inglaterra e Portugal, iniciando o mais sangrento conflito bélico 
da Europa moderna.    

c) desenrolou-se quase toda em território francês, com batalhas entremeadas por tréguas e 
períodos de paz, e as suas origens se ligam à sucessão do trono francês, também disputado 
pela Inglaterra.    

d) derivou da disputa por territórios recém-descobertos por franceses no norte da África, mas 
que eram estratégicos para a expansão da economia inglesa, já produtora de 
manufaturados.    
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e) desenvolveu-se no contexto das reformas religiosas, obrigando cada nação europeia a se 
posicionar na defesa ou não do papado, fator principal do conflito bélico entre franceses e 
ingleses.    

   
4. (Fgv)  Leia o documento. 
 
Deus criador do universo fixou duas grandes luminárias no firmamento do céu: a luminária 
maior para dirigir o dia e a luminária menor para dirigir a noite. Da mesma maneira, para o 
firmamento da Igreja universal, como se se tratasse do Céu, nomeou duas grandes dignidades; 
a maior para tomar a direção das almas, como se estas fossem dias, a menor para tomar a 
direção dos corpos, como se estes fossem as noites. Estas dignidades são a autoridade 
pontifícia e o poder real. Assim como a Lua deriva a sua luz da do Sol e na verdade é inferior 
ao Sol tanto em quantidade como em qualidade, em posição como em efeito, da mesma 
maneira o poder real deriva o esplendor da sua dignidade da autoridade pontifícia: e quanto 
mais intimamente se lhe unir, tanto maior será a luz com que é adornado; quanto mais 
prolongar [essa união], mais crescerá em esplendor. 

 
Apud Luiz Koshiba, História: origens, estruturas e processos. 

 
No documento – escrito pelo papa Inocêncio III, em 1198 – é correto identificar  
a) a recuperação de um preceito dos primeiros tempos do cristianismo, que defendia a pureza 

da alma e a pecaminosidade do corpo.    
b) uma associação entre a estrutura moral dos monarcas e a aprovação dos seus governos 

pelas autoridades religiosas.    
c) a condenação de todas as teorias que adotavam a cosmologia divina sobre a constituição do 

poder dos líderes da Igreja Católica.    
d) uma determinada visão sobre as relações hierárquicas entre o poder espiritual e o poder 

temporal no mundo medieval europeu.    
e) os resquícios de uma concepção da Antiguidade Oriental que reconhecia a supremacia das 

religiões monoteístas sobre o paganismo.    
   
5. (Fgv)   "(...) constituíram-se na Idade Média dois poderes que se colocavam acima da 

autoridade dos reis e dos senhores e, por isso, eram denominados poderes universais: o 

papado (poder espiritual ou religioso) e o império (poder temporal ou político). A relação entre 

esses dois poderes foi sempre problemática (...)".  

 (Luiz Koshiba, "História - origens, estruturas e processos") 

 

Pode ser apontado(a) como um exemplo dessa relação problemática:  

a)  a promulgação do Edito de Milão, em 313, que reconheceu o poder espiritual do papa e 
estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, condição revogada 
pelo imperador Décio, no fim do século IV.    

b)  o conflito conhecido como a Querela das Investiduras, de 1076, que opôs o papa Gregório 
VII ao imperador Henrique IV, do Sacro Império, e só foi superado em 1122, com a 
Concordata de Worms.    

c)  a determinação do imperador Teodósio I, a partir de 391, em proibir todas as práticas não 
pagãs, que gerou uma forte perseguição aos cristãos e o poder religioso voltou para a mão 
do imperador romano.    

d)  o incentivo dos reinos cristãos, principalmente do Império Carolíngio, em construir mosteiros 
longes das cidades, o que efetivou a separação entre o poder temporal dos reis e o poder 
espiritual dos monges e do clero em geral.    

e)  o apoio decisivo do imperador Constantino à heresia ariana, construída pelos bispos do 
Oriente, no Concílio de Nicéia (325), que defendia a concepção de que o poder temporal 
caberia apenas ao soberano romano, mas com o beneplácito do papa.    

   
6. (Fgv)  "Caro, o pão faltava nas mesas dos pobres. Na Inglaterra, após mais de cem anos de 

estabilidade, seu valor quintuplicou em 1315. Na França, aumentou 25 vezes em 1313 e 

multiplicou-se por 21 em 1316. A carestia disseminou-se por toda a Europa e perdurou por 

décadas. 

 (...) 
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Faltava comida não por ausência de braços ou de terras. 

 (...) 

Afinal, se os camponeses - esteio do crescimento demográfico verificado desde o ano 1000 - 

não conseguiam produzir mais, era porque já haviam cultivado toda a terra a que tinham 

acesso legal. 

Já os senhores não faziam pura e simplesmente porque não queriam. Moeda sonante não era 

exatamente a base de seu poder e glória". 

 (Manolo Florentino, Os sem-marmita, "Folha de S. Paulo", 07.09.2008) 

 

O texto traz alguns elementos da chamada crise do século XIV, sobre a qual é correto afirmar 

que:   

a) resultou da discrepância entre o aumento da produtividade nos domínios senhoriais desde o 
século XI e o recuo da produção urbana de manufaturas.    

b) foi decorrência direta da peste negra, que assolou o norte da Europa durante todo o século 
XIV, e fez que os salários fossem fixados em níveis muito baixos.    

c) resultou do recrudescimento das obrigações feudais, que gerou a concentração da produção 
de trigo e cevada nas mãos de poucos senhores feudais da França.    

d) foi deflagrada, após as inúmeras revoltas operárias, no campo e na cidade, que quebraram 
com a longa estabilidade do mundo feudal europeu.    

e) teve ligação com as estruturas feudais que impediam que a produção crescesse no mesmo 
ritmo do crescimento da população em certas regiões da Europa.    

   
7. (Fgv)   "A palavra 'servo' vem de 'servus' (latim), que significa 'escravo'. No período 

medieval, esse termo adquiriu um novo sentido, passando a designar a categoria social dos 

homens não livres, ou seja, dependentes de um senhor. (...) A condição servil era marcada por 

um conjunto de direitos senhoriais ou, do ponto de vista dos servos, de obrigações servis." 

 (Luiz Koshiba, "História: origens, estruturas e processos") 

 

Assinale a alternativa que caracterize corretamente uma dessas obrigações servis.  

a) Dízimo era um imposto pago por todos os servos para o senhor feudal custear as despesas 
de proteção do feudo.    

b) Talha era a cobrança pelo uso da terra e dos equipamentos do feudo e não podia ser paga 
com mercadorias e sim com moeda.    

c) Mão morta era um tributo anual e per capita, que recaía apenas sobre o baixo clero, os 
vilões e os cavaleiros.    

d) Corveia foi um tributo aplicado apenas no período decadente do feudalismo e que recaía 
sobre os servos mais velhos.    

e) Banalidades eram o pagamento de taxas pelo uso das instalações pertencentes ao senhor 
feudal, como o moinho e o forno.    

   
8. (Fgv)   "(...) as cruzadas não foram as responsáveis pelas grandes transformações 

econômicas, mas produtos delas. Contudo, elas não deixaram de contribuir para os avanços 

daquelas transformações. (...) O intenso comércio praticado pelas cidades italianas, Gênova e 

Veneza, cresceu bastante com a abertura dos mercados orientais, para o que as cruzadas 

desempenharam papel decisivo (...) 

 (Hilário Franco Júnior, "As cruzadas") 

 

Além da decorrência apresentada, pode-se atribuir a essas expedições  

a) o desaparecimento das ordens mendicantes - especialmente franciscanos e dominicanos -, 
assim como a superação das heresias católicas.    

b) o fortalecimento nas relações de vassalagem em toda a Europa Ocidental e um forte 
retraimento do poder econômico da burguesia comercial.    

c) a estagnação das atividades comerciais entre algumas cidades comerciais do mar do Norte - 
como Bruges e Gand - e as cidades do litoral oeste da África.    

d) a radicalização no processo de fragmentação político-territorial da Europa, com a importante 
ampliação do poder econômico da nobreza togada.    
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e) a relação entre os cruzados com bizantinos e muçulmanos, permitindo que a Europa 
voltasse a ter contato com algumas obras de filosofia greco-romana.    

   
9. (Fgv)  "Em primeiro lugar, fizeram homenagem desta maneira: o conde perguntou ao futuro 

vassalo se queria tornar-se seu homem sem reservas, e este respondeu: "Eu o quero"; estando 

então suas mãos apertadas nas mãos do conde, eles se uniram por um beijo. Em segundo 

lugar, aquele que havia feito homenagem hipotecou sua fé (...); em terceiro lugar, ele jurou isto 

sobre as relíquias dos santos. Em seguida, com o bastão que tinha à mão, o conde lhes deu a 

investidura (...)." 

 (Galbert de Bruges, in Gustavo de Freitas, "900 textos e documentos de História") 

 

Da situação descrita no documento, resultou  

a) a formação de um exército de mercenários, pois os vassalos lutavam por terras, o que se 
tornou fundamental às monarquias nacionais.    

b) o fortalecimento da autoridade dos monarcas, que ganharam o direito de comandar seus 
vassalos e, assim, reprimir as rebeliões senhoriais e camponesas.    

c) a organização das Cruzadas, devido ao interesse do Papado em reafirmar seu poder sobre a 
cristandade após o Cisma do Oriente.    

d) o surgimento de Estados nacionais, já que os reis conseguiram o apoio militar e financeiro 
dos nobres em sua luta contra os poderes locais.    

e) a fragmentação do poder real, uma vez que os vassalos deviam obediência direta a seu 
suserano, que exercia autoridade em sua região.    

   
10. (Fgv)  Observe a imagem a seguir, leia o trecho abaixo e depois responda às questões a e 

b. 

 

"Os esforços exigidos são tais que só sociedades em plena expansão econômica e 

politicamente estabilizadas puderam erguer, a partir de meados do século XII, a floresta de 

catedrais góticas, com a consciência nova de que a humanidade do Ocidente tinha entrado 

numa época de progresso irreversível..." 

 KURMANN, P., "Catedrais". In DUBY, G. (coord.), "História artística da Europa. A Idade 

Média", Trad., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1998, p. 223. 

 

a) Aponte as características e as causas da expansão econômica que impulsionaram o 

florescimento das catedrais góticas. 

b) Relacione os principais aspectos arquitetônicos das catedrais góticas à religiosidade do 

período.  
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11. (Fgv)  A partir de 1348, irrompeu na Europa, proveniente do continente asiático, a chamada 

Peste Negra. Seu efeito foi devastador, chegando a provocar a morte de mais de 25% da 

população europeia durante o século XIV. 

 

Sobre a Peste Negra, podemos afirmar que:  

a) A epidemia foi responsável pela recuperação econômica da Europa medieval após séculos 
de retração e crises de abastecimento.    

b) Comunidades judaicas foram responsabilizadas pela epidemia e perseguidas pelos cristãos, 
que acionavam o sentimento antijudaico existente na Idade Média.    

c) A epidemia provocou a busca de novas terras protegidas do contágio com a peste, 
resultando na conquista do norte da África e da Palestina pelos europeus.    

d) A epidemia freou o processo de dissolução do feudalismo e provocou a implementação de 
práticas escravistas em toda a Europa Ocidental.    

e) A epidemia foi controlada ao final da Idade Média e desapareceu completamente do território 
europeu nos séculos XVI e XVII.    

   
12. (Fgv)  (...) apesar de flutuações no tempo e desigualdades regionais, a população da 

Europa Ocidental passou de 18 milhões de pessoas por volta do ano 800, para 22 (em torno do 

ano 1000), quase 26 (ano 1100), mais de 34 (ano 1200) e mais de 50 (cerca do ano 1300). 

Apesar de paralelamente ter havido o desbravamento, a conquista e a ocupação de vastos 

territórios, a densidade populacional quase dobrou de fins do século VIII a fins do século XIII. 

 (Hilário Franco Jr., "O feudalismo") 

 

Sobre o crescimento demográfico, apresentado no texto, é correto afirmar que  

a) foi consequência direta da manutenção de um clima sempre muito úmido e quente, além dos 
fortes fluxos migratórios oriundos do norte da África, desde o século VII, trazendo mão de 
obra abundante e qualificada.    

b) devido à passagem da servidão para a escravidão - por meio de um processo longo e 
progressivo -, melhoraram de maneira considerável as condições de vida dos trabalhadores 
rurais e urbanos a partir do século X.    

c) apesar da diminuição da produtividade e da quantidade das terras agriculturáveis, houve o 
aumento da resistência da população europeia a várias doenças contagiosas, além de um 
importante avanço nas práticas médicas.    

d) tem uma forte ligação com o incentivo para o aumento da natalidade patrocinado pela Igreja 
Católica, desde o século IX, como mecanismo de defesa contra o avanço da presença árabe 
no sul da Europa e norte da África.    

e) entre outros fatores, há a ausência de epidemias no Ocidente entre os séculos X e XIII, os 
limites da guerra medieval - recorrente, mas pouco destruidora - e as inovações técnicas que 
favoreceram o aumento da produção agrícola.    

   
13. (Fgv)  "O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clóvis, levou-o pouco a pouco e 

secretamente a acreditar no verdadeiro Deus, criador do Céu e da Terra, e a renunciar aos 

ídolos, que não lhe podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele nem a ninguém [...] O rei, tendo 

pois confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo e ungido do santo Crisma com o sinal-da-cruz. Mais de três mil homens do 

seu exército foram igualmente batizados [...]." 

São Gregório de Tours. A conversão de Clóvis. Historiae Eclesiasticae Francorum. Apud 

PEDRERO-SÁNCHES, M.G., História da Idade Média. Textos e testemunhas. São Paulo, Ed. 

Unesp, 2000, p. 44-45. 

 

A respeito dos episódios descritos no texto, é correto afirmar:  

a) A conversão de Clóvis ao arianismo permitiu aos francos uma aproximação com os 
lombardos e a expansão do seu reino em direção ao Norte da Itália.    

b) A conversão de Clóvis, segundo o rito da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, significou um 
reforço político-militar para o Império Romano do Oriente.    

c) Com a conversão de Clóvis, de acordo com a orientação da Igreja de Roma, o reino franco 
tornou-se o primeiro Estado germânico sob influência papal.    
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d) A conversão de Clóvis ao cristianismo levou o reino franco a um prolongado conflito 
religioso, uma vez que a maioria dos seus integrantes manteve-se fiel ao paganismo.    

e) A conversão de Clóvis ao cristianismo permitiu à dinastia franca merovíngia a anexação da 
Itália a seus domínios e a submissão do poder pontifício à autoridade monárquica.    

   
14. (Fgv)  Num manuscrito do século XIII pode-se ler: "Os usurários são ladrões, pois vendem 

o tempo, que não Ihes pertence, e vender o bem alheio, contra a vontade do possuidor, é um 

roubo." 

Apud LE GOFF, J., A bolsa e a vida. A usura na Idade Média. Trad., São Paulo, Brasiliense, 

1989, p.39. 

 

A respeito da usura é correto afirmar:  

a) A usura foi tolerada pelos teólogos medievais que viviam nas cidades e criticada pelos 
teólogos que se dedicavam à vida contemplativa nos mosteiros rurais.    

b) A usura era considerada um pecado pelos teólogos cristãos porque o usurário podia se 
apropriar, como um ladrão, de qualquer bem de seu devedor.    

c) A prática da usura passou a ser considerada virtuosa pelos teólogos católicos, convencidos 
de que as críticas desferidas por Lutero eram pertinentes.    

d) A usura era considerada um roubo do tempo que pertencia a Deus e foi praticada 
exclusivamente por judeus durante a Idade Média.    

e) A usura foi condenada pelos teólogos medievais num contexto em que se desenvolvia uma 
economia monetária gerada no interior do feudalismo.    

   
15. (Fgv)  A respeito das cidades medievais, é CORRETO afirmar:  

a) As cidades da Idade Média Central (sécs. XI-XIII), constituídas no interior do sistema feudal, 
desvencilharam- se das atividades agrícolas e significaram uma completa ruptura com 
relação ao cenário rural dominante.    

b) Encravadas no mundo rural, as cidades da Idade Média Central (sécs. XI-XIII) 
representaram uma profunda alteração com relação às cidades da Antiguidade clássica na 
medida em que passaram a constituir principalmente centros econômicos, onde, além do 
comércio, desenvolveram a especialização de funções e a divisão social do trabalho.    

c) As cidades da Idade Média Central (sécs. XI-XIII) estabeleceram-se a partir dos modelos da 
Antiguidade Oriental, recriando, em novas condições históricas, as instituições políticas 
características do mundo helenístico.    

d) O desenvolvimento e a proliferação das cidades da Idade Média Central (sécs. XI-XIII) 
ocorreu num contexto de retração econômica decorrente, entre outros fatores, da diminuição 
das áreas cultivadas, da queda acentuada do volume de mão de obra e da estagnação das 
técnicas agrícolas.    

e) A expansão urbana da Idade Média Central (sécs. XI-XIII) foi decisiva para o 
desenvolvimento de uma nova sensibilidade religiosa, na qual o modelo da Jerusalém 
Celestial esteve presente e estimulou o aparecimento de grupos religiosos essencialmente 
urbanos, como os cluniacenses e os cistercienses.    

   
16. (Fgv)  Entre o final do século X e o começo do século XI, a Igreja lançou mão de 

estratégias que visavam a atenuar os conflitos militares internos da Europa Ocidental. A esse 

respeito, é correto afirmar:  

a) Trata-se da Paz de Deus e da Trégua de Deus, que representaram uma tentativa de 
controlar as ações da nobreza por parte dos poderes eclesiásticos.    

b) Trata-se dos movimentos espirituais liderados por São Francisco de Assis, que defendiam a 
paz entre as comunidades cristãs no período medieval.    

c) Trata-se da Paz de Deus e da Trégua de Deus, que representaram uma política de 
tolerância religiosa com relação aos judeus e bizantinos.    

d) Trata-se da Paz de Deus e da Trégua de Deus, que representaram uma reação clerical à 
proposta de combate aos infiéis, formulada pelos membros da nobreza.    

e) Trata-se dos movimentos espirituais liderados por São Bernardo de Claraval contra as 
Cruzadas, que se voltavam contra judeus, heréticos e muçulmanos.    

   
17. (Fgv)  "Inspiramos-te, assim como inspiramos Noé e os profetas que o sucederam; assim, 
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também inspiramos Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e as tribos, Jesus, Jonas, Aarão, Salomão, e 

concedemos os Salmos a Davi. E enviamos alguns mensageiros, que te mencionamos, e 

outros, que não te mencionamos; e Allah falou a Moisés diretamente... Ó adeptos do Livro, não 

exagereis em vossa religião e não digais de Allah senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de 

Maria, foi tão-somente um mensageiro de Allah e o seu Verbo, que Ele enviou a Maria, e um 

Espírito d'Ele." 

 (Alcorão, 4:163-164 e 171. "O significado dos versículos do Alcorão Sagrado com 

comentários", p.137-138.) 

 

A respeito do Islão é CORRETO afirmar:  

a) A religião muçulmana, apesar das influências do judaísmo e do cristianismo, significou uma 
ruptura com a tradição monoteísta ao estabelecer Alá como divindade superior a um 
conjunto de gênios e divindades secundárias.    

b) A religião muçulmana surgiu no século VII, a partir das pregações de Maomé realizadas na 
Palestina, entre as tribos judaicas que haviam renegado o Livro Sagrado.    

c) A pregação de Maomé, registrada no Alcorão, ajudou a reverter a tendência à fragmentação 
política e cultural dos povos árabes, fornecendo as bases religiosas para a expansão 
islâmica, a partir do século VII.    

d) A pregação de Maomé foi registrada no Alcorão, primeiro livro sagrado escrito em hebraico e 
traduzido para o árabe, grego e latim, o que facilitou sua divulgação na Península Arábica, 
Palestina, Mesopotâmia e Ásia Menor.    

e) A transferência da capital do império islâmico para Damasco, durante a dinastia Omíada, e 
para Bagdá, com a dinastia Abássida, provocou uma revalorização da cultura tribal árabe e a 
retomada dos valores panteístas dos primeiros califas.    

   
18. (Fgv)  Analise o quadro abaixo: 

 

(Quadro adaptado de FRANCO JÚNIOR, Hilário, "A Idade Média, nascimento do Ocidente", 

p.124.) 

 

A respeito da denominação dos dias da semana é CORRETO afirmar que:  

a) Ilustra a originalidade da cultura ocidental, baseada exclusivamente no cristianismo e na 
mitologia romana.    

b) Ilustra preponderância da cultura céltica na articulação de elementos de diversas culturas 
que se enraizaram na Europa durante o período medieval.    

c) Ilustra o processo de síntese cultural constitutivo do período medieval com características 
variáveis, de acordo com as regiões da Europa Ocidental.    

d) Ilustra a impermeabilidade da cultura medieval às influências externas.    
e) Ilustra a preponderância da cultura judaica na constituição da Europa medieval.    
   
19. (Fgv)  A região de Kosovo tornou-se conhecida nos últimos anos pelos violentos conflitos 
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envolvendo cristãos e muçulmanos. As raízes do conflito são bem antigas. Em 1389, na 

chamada Batalha de Kosovo, tropas cristãs, lideradas pelo Duque Lazar, foram derrotadas 

pelos muçulmanos comandados por Murad I. A respeito desse conflito é CORRETO afirmar:  

a) Trata-se de mais uma das Cruzadas, ou seja, uma das muitas expedições cristãs em direção 
a Jerusalém, dominada a essa altura pelos muçulmanos.    

b) Trata-se do marco inicial do Reino da Sérvia, quando os eslavos penetraram pela primeira 
vez a região dos Bálcãs.    

c) Trata-se de um dos momentos da expansão otomano e da montagem do Império Turco na 
Ásia Menor e nos Bálcãs.    

d) Trata-se do processo de expansão do Império Bizantino, que estabeleceu uma política de 
alianças com os muçulmanos para expulsar os invasores sérvios de seu território.    

e) Trata-se de uma das muitas etapas da expansão islâmica levada adiante pela dinastia 
Omíada, época em que a sede do califado foi deslocada da Península Arábica para 
Damasco.    

   
20. (Fgv)  Entre as múltiplas razões que explicam a sobrevivência do Império Romano no 

Oriente, até meados do século XV, está a:  

a) capacidade política dos bizantinos em manter o controle sobre seu território sobordinado a 
uma Monarquia Despótica e Teocrática;    

b) autonomia comercial das Cidades-estados otomanas subordinadas ao Império Romano do 
Ocidente;    

c) essencial ruralização da sociedade para proteger-se de migrações desagregadoras;    
d) capacidade do Sultão Maomé II de manter, ao longo de seu governo, a unidade otomana do 

Império Bizantino;    
e) política descentralizada, consequência das migrações gregas e romanas.    
   
21. (Fgv)  "O problema que mais inquietou o Homem medieval foi o da reafirmação da fé." 

 (Aquino et al.) 

 

Do ponto de vista histórico-filosófico, a corrente de pensamento que representa a Idade Média 

é o/a:  

a) Estoicismo;    
b) Escolástica;    
c) Idealismo;    
d) Materialismo;    
e) Existencialismo.    
   
22. (Fgv)  "Os reinos bárbaros que emergiram da destruição do Império Romano tiveram curta 

duração. O reino dos ostrogodos e o dos vândalos foram conquistados pelo Império Bizantino. 

O reino dos visigodos acabou destruído pelos árabes. A heptarquia - sistema de governo de 7 

reis, que só existiu na Inglaterra - anglo-saxônica - terminou subjugada pelos normandos. 

Apenas o Reino Franco deitou raízes e estruturou-se na Gália." 

 (Mello e Costa. "História Antiga e Medieval") 

 

O texto refere-se ao período compreendido entre os séculos:  

a) II e III a.C.;    
b) III e V a.C.;    
c) III e VI;    
d) V e XI;    
e) II e VII.    
   
23. (Fgv)  A unificação da Gália deu-se sob o controle de:  

a) Clóvis, da dinastia merovíngia;    
b) Carlos Magno, da dinastia carolíngia;    
c) Carlos Magno, iniciador da dinastia merovíngia;    
d) Carlos Martel, da dinastia capetíngia;    
e) Filipe, o Belo, da dinastia carolíngia.    
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24. (Fgv)  O surgimento do Islamismo permitiu à Arábia:  

a) consolidar uma unidade política e religiosa, fortalecendo-a e possibilitando a expansão de 
seu Império;    

b) o fortalecimento e a propagação da primeira religião politeísta moderna;    
c) a autonomia dos diversos Califados e, portanto, a difusão e fortalecimento de seus 

interesses comerciais e religiosos.    
d) centralizar os diversos Califados e, portanto, a expansão do politeísmo por todo o 

Mediterrâneo.    
e) unificar apenas religiosamente a região, permanecendo, portanto, os interesses comerciais 

dos diversos Califados em conflito.    
   
25. (Fgv)  "Quando Joana D'Arc chegou, a 29 de abril de 1429, os habitantes da cidade 

estavam prestes a capitular, pois os ingleses tinham-se apoderado das fortalezas e dos 

castelos que rodeavam Orléans. A 4 de maio, Joana, com os seus soldados, tomou primeiro o 

castelo (...) Na manhã de 8 de maio, a Donzela verificou que os ingleses haviam abandonado 

os outros castelos. Orléans estava libertada e os seus habitantes aclamaram em delírio Joana 

D'Arc, que se sentia feliz por ter cumprido a promessa feita ao seu rei." 

    (Gabalda e Beaulieu) 

 

Tendo o trecho anterior como base, assinale a alternativa correta.  

a) A tomada de Orléans define o fim da Guerra dos Cem Anos, consolidando a unidade e a 
monarquia francesas;    

b) Joana D'Arc, camponesa de Domremy, recebeu como recompensa pelo feito o título de 
nobreza e, portanto, o direito às terras nas quais anteriormente vivia;    

c) nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse feito, foi capitalizado pelos reis da 
dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa;    

d) Joana D'Arc, aristocrata de nascimento e posses, foi condenada à fogueira posteriormente, 
tornando-se símbolo do nacionalismo francês;    

e) A derrota dos ingleses em Orléans marca o fim da Guerra dos Cem anos, mas não define, 
de imediato, a unidade e a monarquia francesas.    

   
26. (Fgv)  Comunas (França), Conselhos (Península Ibérica), Cidades-livres (Sacro Império 

Romano-Germânico) e Repúblicas (Itália) assim foram denominados os burgos europeus que 

alcançaram autonomia entre os séculos XI e XIII. Tal autonomia deveu-se à:  

a)  um processo de resistência à tutela da nobreza feudal denominado movimento comunal e a 
instituição da Carta de Franquia;    

b)  organização do campesinato interessado no comércio e a aliança deste com a nobreza 
feudal;    

c)  formação dos Estados Nacionais e a unificação/padronização da moeda;    
d)  unificação dos reinos católicos e o surgimento do dinheiro como valor de troca;    
e)  um consentimento da nobreza feudal firmado junto ao Papado: o Foral.    
   
27. (Fgv)  Na Idade Média, desenvolveram-se dentro da Igreja, instituições que tinham 

corporações de mestres e aprendizes, com privilégios e autonomia administrativa, e 

significaram importante avanço intelectual. 

O texto anterior refere-se:  

a) às Irmandades;    
b) aos Museus;    
c) às Bibliotecas;    
d) aos Conventos;    
e) às Universidades.    
   
28. (Fgv)  Para explicar a rápida expansão muçulmana, ou do Islão, há vários fatores. Qual dos 

tópicos a seguir não é explicativo disso:  

a)  o crescimento demográfico da população árabe, que pressionava o povo a procurar terras 
favoráveis à agricultura;    
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b)  à fraqueza defensiva do Ocidente, devida à política de paz e tolerância da Igreja Católica;    
c)  o império Bizantino e o Império Persa guerrearam durante séculos, enfraquecendo-se 

mutuamente;    
d)  no Ocidente a expansão árabe soube aproveitar as fraquezas dos Estados bárbaros 

descentralizados, que sucederam o Império Romano;    
e)  o estímulo muçulmano à Guerra Santa (Jihad), coordenado pelos califas, em nome da 

expansão da fé islâmica.    
   
29. (Fgv)  As principais características do feudalismo eram:  

a) Sociedade de ordens, economia levemente industrial, unificação política e mentalidade 
impregnada pela religiosidade.    

b) Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, organização política descentralizada 
e mentalidade marcada pela ausência do cristianismo.    

c) Sociedade de ordens, economia terciária e competitiva, centralização política e mentalidade 
hedonista.    

d) Sociedade de ordens, economia agrária e auto-suficiente, fragmentação política e 
mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade.    

e) Sociedade estamental, economia voltada para o mercado externo, fragmentação política e 
ausência de mentalidade religiosa.    

   
30. (Fgv)  A batalha de Poitiers (732) é um dos momentos cruciais da evolução política da 

Europa, pois  

a) terminou com a influência que o Império de Bizâncio exercia sobre a cultura da França.    
b) deteve a expansćo das forēas muēulmanas, graēas ą enérgica aēćo de Carlos Martel.    
c) representou a derrota naval dos turcos que ameaçavam a primazia militar de Roma.    
d) significou o fim da influência dos governantes merovíngios, com a implantação do 

feudalismo.    
e) unificou a Gália Cisalpina, que passou a ser governada pelos Carolíngios impostos pela 

Igreja.    
   
31. (Fgv)  A Europa ocidental no século XIV sofreu transformações, que decorreram, entre 

outros fatores, no plano político, da  

a) unificação da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, tornando a Inglaterra poderosa 
monarquia.    

b) dissolução dos Estados Gerais (1302) na França, gerando uma crise que abalou o sistema 
feudal.    

c) derrota sofrida por João, o Bom, durante a Guerra dos Cem Anos, em 1355, comprometendo 
a estrutura do feudalismo.    

d) perda da influência temporal do papado e fortalecimento do parlamento, na Inglaterra.    
e) formação de uma concepção de monarquia como um poder que emanava da soberania 

popular.    
 



Interbits – SuperPro ®  Web  

 

Página 11 de 15 

 

 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A]  
 
A partir da Baixa Idade Média, o crescimento das cidades esteve articulado à reativação do 
comércio. O aumento populacional e a consequente crise do sistema feudal, somados às 
Cruzadas, tornaram as cidades importantes centros mercantis e bancários, nos quais eram 
efetuadas as trocas de mercadorias que circulavam pelas rotas comerciais e também o 
excedente da produção agrícola. Essa reativação da atividade mercantil levou também a uma 
reativação das práticas monetárias, dando aos bancos um papel importante nesse novo perfil 
econômico que a Europa passava a viver.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
A data pode ajudar na resposta à questão, porém é uma exigência superficial na medida em 
que os estudantes devem lembrar que as cruzadas se iniciaram no século XI, mas não 
precisam decorar cada uma, sua numeração ou, muito menos, a data de realização. A Primeira 
Cruzada foi a única que ocorreu neste século, já nos seus anos finais, conduzida por líderes 
religiosos católicos da Europa, num momento marcado por forte sentimento religioso.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
O início do conflito decorre da tentativa do rei inglês de disputar a sucessão do trono francês a 
partir de laços maternos, o que não era permitido. Após o início do conflito, marcado por 
batalhas e períodos de tréguas, as duas monarquias passaram a disputar o domínio da região 
de Flandres.    
 
Resposta da questão 4: 
 [D]  
 
“Da mesma maneira, para o firmamento da Igreja universal, como se se tratasse do Céu, 
nomeou duas grandes dignidades; a maior para tomar a direção das almas, como se estas 
fossem dias, a menor para tomar a direção dos corpos, como se estes fossem as noites. Estas 
dignidades são a autoridade pontifícia e o poder real”.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B]   
 
Resposta da questão 6: 
 [E]   
 
Resposta da questão 7: 
 [E]   
 
Resposta da questão 8: 
 [E]   
 
Resposta da questão 9: 
 [E]   
 
Resposta da questão 10: 

 a) Ampliação das terras cultiváveis, inovações técnicas e crescimento demográfico formam um 

conjunto de mudanças decorrentes do desenvolvimento do feudalismo que permitiu a geração 

de excedentes agrícolas. Estabelecia-se uma economia com circuitos mercantis que articulava 
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a produção local ao comércio de longa distância e impulsionava o desenvolvimento das 

cidades, centros econômicos onde se desenvolviam a especialização de funções. As catedrais 

góticas eram expressão dessas transformações: edificações urbanas, voltadas para abrigar 

grandes multidões e produto da ação de diversos artífices construídas a partir da concentração 

de riquezas produzidas pela expansão feudal. 

 

b) As catedrais góticas representavam a aplicação do humanismo cristão que então se 
desenvolvia. Expressão do saber escolástico, a catedral era uma síntese (uma suma) e pode 
ser comparada a um livro e suas divisões em partes e capítulos. O esplendor divino através da 
capacidade humana. A verticalidade e a monumentalidade procuravam reforçar a submissão 
dos fiéis a Deus e aos poderes religiosos. A leveza e os efeitos das rosáceas e vitrais coloridos 
e o jogo de luz interior estimulavam a concentração dos olhares e a postura contemplativa dos 
fiéis. As elaboradas esculturas e adornos completavam a ação pedagógica para um conjunto 
de fiéis em sua maioria iletrados.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B]   
 
Resposta da questão 12: 
 [E]   
 
Resposta da questão 13: 
 [C]   
 
Resposta da questão 14: 
 [E]   
 
Resposta da questão 15: 
 [B]   
 
Resposta da questão 16: 
 [A]   
 
Resposta da questão 17: 
 [C]   
 
Resposta da questão 18: 
 [C]   
 
Resposta da questão 19: 
 [C]   
 
Resposta da questão 20: 
 [A]   
 
Resposta da questão 21: 
 [B]   
 
Resposta da questão 22: 
 [D]   
 
Resposta da questão 23: 
 [A]   
 
Resposta da questão 24: 
 [A]   
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Resposta da questão 25: 
 [C]   
 
Resposta da questão 26: 
 [A]   
 
Resposta da questão 27: 
 [E]   
 
Resposta da questão 28: 
 [B]   
 
Resposta da questão 29: 
 [D]   
 
Resposta da questão 30: 
 [B]   
 
Resposta da questão 31: 
 [D]   
 



Interbits – SuperPro ®  Web  

 

Página 14 de 15 

 

 
 
Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 03/02/2014 às 13:07 
Nome do arquivo: FEUDALISMO 2014 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............. 121203 ..... Média ............ História .......... Fgvrj/2013 ............................ Múltipla escolha 
   
2 ............. 125989 ..... Média ............ História .......... Fgv/2013 .............................. Múltipla escolha 
   
3 ............. 126185 ..... Média ............ História .......... Fgv/2013 .............................. Múltipla escolha 
   
4 ............. 115438 ..... Média ............ História .......... Fgv/2012 .............................. Múltipla escolha 
   
5 ............. 85599 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2009 .............................. Múltipla escolha 
   
6 ............. 85600 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2009 .............................. Múltipla escolha 
   
7 ............. 78048 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2008 .............................. Múltipla escolha 
   
8 ............. 78049 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2008 .............................. Múltipla escolha 
   
9 ............. 72013 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2007 .............................. Múltipla escolha 
   
10 ........... 58740 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2005 .............................. Analítica 
   
11 ........... 56153 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2005 .............................. Múltipla escolha 
   
12 ........... 58726 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2005 .............................. Múltipla escolha 
   
13 ........... 52965 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2004 .............................. Múltipla escolha 
   
14 ........... 52967 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2004 .............................. Múltipla escolha 
   
15 ........... 45463 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2003 .............................. Múltipla escolha 
   
16 ........... 50945 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2003 .............................. Múltipla escolha 
   
17 ........... 45385 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2002 .............................. Múltipla escolha 
   
18 ........... 45383 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2002 .............................. Múltipla escolha 
   
19 ........... 39058 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2002 .............................. Múltipla escolha 
   
20 ........... 35495 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2001 .............................. Múltipla escolha 
   
21 ........... 44704 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2000 .............................. Múltipla escolha 
   
22 ........... 45031 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2000 .............................. Múltipla escolha 
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23 ........... 45032 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2000 .............................. Múltipla escolha 
   
24 ........... 45033 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2000 .............................. Múltipla escolha 
   
25 ........... 44688 ....... Não definida .. História .......... Fgv/2000 .............................. Múltipla escolha 
   
26 ........... 44901 ....... Não definida .. História .......... Fgv/1999 .............................. Múltipla escolha 
   
27 ........... 22562 ....... Não definida .. História .......... Fgv/1997 .............................. Múltipla escolha 
   
28 ........... 22563 ....... Não definida .. História .......... Fgv/1997 .............................. Múltipla escolha 
   
29 ........... 6046 ......... Elevada ......... História .......... Fgv/1996 .............................. Múltipla escolha 
   
30 ........... 6019 ......... Não definida .. História .......... Fgv/1995 .............................. Múltipla escolha 
   
31 ........... 6020 ......... Não definida .. História .......... Fgv/1995 .............................. Múltipla escolha 

   


