
HISTÓRIA NO ENEM 
Equipe de História  do Colégio Pedro II – Engenho Novo II 



INSTRUÇÕES 

 Permanecer com o microfone desligado.

 Dúvidas devem ser anotadas. Ao final da apresentação, 

haverá um momento em que haverá interação, para sanar 

as dúvidas. Poderão, também, ser colocadas no chat.

 Recomendo o uso de fones de ouvido.



Avisos Importantes 

 Este projeto foi pensado a partir de solicitações de alguns estudantes.

 Não se pretende compensar as aulas suspensas, pois não corresponderá ao 
conteúdo programático da terceira série. Não se trata de EaD. 

 Existe a possibilidade de o projeto crescer, contando com a participação de 
outros docentes.

 O contexto em que estamos inseridos é muito delicado. Sendo assim, 
pretende-se uma atividade colaborativa. Não haverá obrigatoriedade, 
controle de presença ou qualquer tipo de avaliação. 

 A proposta inicial é de realizarmos, ao menos, dois encontros semanais. Esta 
questão deverá ser debatida entre os coletivos das turmas e repassado pelos 
representantes.

 Futuramente, quando encerrado o período de isolamento, este projeto será 
oferecido presencialmente, para os estudantes que não reunirem condições, 
de qualquer natureza, para acompanhar nossas atividades. 



Principais Objetivos:

Compreender o formato e as exigências dos itens do 

ENEM

Contribuir um resultado positivo, considerando a Teoria 

de Resposta ao Item ( Grau de Dificuldade, Poder de 
Discriminação e Probabilidade de acerto ao acaso) 

“Coerência Pedagógica do Estudante”

 Revisar, primordialmente, os conteúdos abordados na 

primeira e segunda séries do Ensino Médio. 



IDADE MÉDIA: parte II
Sociedade Feudal (relações sociais, poder e trabalho); Cidades e relações 

comerciais; Crise da sociedade feudal  



Sociedade Feudal 

A) Aspectos Gerais:

• Ruralização da sociedade

• Enrijecimento da hierarquia social

• Fragmentação do poder central (leis costumeiras dos 
senhores feudais)

• Desenvolvimento das relações de dependência 
pessoal (relações entre suseranos e vassalos) 

• Clericalização da sociedade: O Poder da Igreja 
Católica



Sociedade Feudal: relações de poder

C) Estrutura Social 

• O Poder da Igreja  e a sociedade corporativa (clero, 

nobreza e camponeses/servos)

• A importância da filosofia cristã (predomínio da vontade 

divina) 

D) Dinâmica Produtiva 

• Divisão geral do feudo e os principais mecanismos de 

dependência



A estrutura Social

Clero e 
Nobreza

Camponeses 
Artesãos 
Servos 

Camponeses 
Artesãos 
Servos 

Camponeses 
Artesãos 
Servos 
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Modelo de Feudo



Obrigações Feudais

 Talha 

Era uma obrigação pela qual o servo deveria passar, para o senhor feudal, metade de tudo que 

produzia nas terras que ocupava no feudo. Se colhesse 20 quilos de batata, 10 quilos deveriam ser 

separados para o pagamento da talha. 

 Corveia

Esta obrigação correspondia ao pagamento através de serviços prestados nas terras ou instalações do 

senhor feudal. De 3 a 4 dias por semana, o servo era obrigado a cumprir diversos trabalhos como, por 

exemplo, fazer a manutenção do castelo, construir um muro, limpar o fosso do castelo, limpar o moinho, 

etc. Podia também realizar trabalhos de plantio e colheita no manso senhorial (parte das terras do 

feudo de uso exclusivo do senhor feudal).

Banalidades

Esta obrigação correspondia ao pagamento pela utilização das instalações do castelo. Se o servo 

precisasse usar o moinho ou o forno, deveria pagar uma taxa em mercadoria para o senhor feudal.

 Outras obrigações

Além da talha, da corveia e das banalidades, os servos também deviam pagar outras taxas e impostos. 

Havia a mão-morta, que era uma espécie de taxa que o servo devia pagar ao senhor feudal para 

permanecer no feudo quando o pai morria. Havia também o Tostão de Pedro (10% da produção), que 

o servo devia pagar à Igreja de sua região.
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CIDADES

 Definição de “cidade” 

Cidade é uma área densamente povoada onde se agrupam zonas residenciais, 

comerciais e industriais. O significado de cidade (zona urbana, ambiente urbano) 

opõe-se ao de campo (zona rural). Cidade é a sede do município (cada divisão 

administrativa autônoma dentro de um Estado) a área onde existe concentração 

de habitantes.

(...)

Vários autores afirmam que o nascimento das cidades ocorreu quando o Homem 

deixou de ser caçador-recoletor e descobriu a agricultura. A agricultura permitiu 

que o Homem tivesse abundância em comida, o que contribuiu para a 

sedentariedade. Assim, no vale do Nilo, do Indo e na Mesopotâmia surgiram os 

primeiros grandes núcleos urbanos, como por exemplo, Nínive, Ur, Tebas. 

Posteriormente, a civilização grega e romana, criaram grandes cidades, e criaram 

alguns conceitos básicos do urbanismo

https://www.significados.com.br/cidade/

https://www.significados.com.br/cidade/


Cidades Medievais 

 Importância do contexto de “invasões germânicas”: conflitos e 

esvaziamento de centros urbanos.

 Queda dos fluxos comerciais: perda de importância econômica para as 

cidades.

 Cidades como formações episcopais.

 Desenvolvimento de cidades periféricas no mundo antigo, a partir de 

atividades comerciais e artesanais: Veneza, Florença, Gênova, Pisa, Milão, 

Paris, Bruges, Gand, Londres, Hamburgo e Lubeck



Amsterdã (Holanda) 



Braga (Portugal) 



Paris (França)



Guildas, hansas e corporações 
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Crise Feudal 

Antecedente: Os séculos de expansão (XI-XIII)

O Desenvolvimento Agrícola

Crescimento populacional e econômico

 Renascimento urbano e comercial
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Crise Feudal
Crise do Século XIV:

 Crise da economia agrária: questão relativa ao 

desmatamento.

 Crise monetária: processo inflacionário 

 Fome -----> aumento de doenças 

 Guerras: fortalecimento de propostas centralizadoras 

 Peste Negra 

 Fortalecimento da cidade em relação ao campo: formação 

de uma nova camada social (burguesia).

 Rebeliões servis; alterações nas relações de trabalho.

OBS: Enfraquecimento da Igreja Católica – as pressões 

“reformistas”



Peste Negra
A origem de tal mortalidade, descrita por são Beda, evoca um traço marcante da 

perspectiva cristã relativa à doença: ela reconhece, preserva e qualifica a referência 

médica, de matriz hipocrático-galênica, submetendo-a à deliberação divina. Entre as 

causas da epidemia a homilia arrola o envenenamento do ar (causa natural fixada 

pela medicina), decorrente, contudo, da ação de uma força maléfica, o veneno 

desprendido dos cadáveres de cobras e escorpiões que invadiram a cidade17. 

Reafirmando a intervenção sobrenatural, setas de fogo oriundas do céu multiplicaram 

os óbitos. São Isidoro de Sevilha (ca. 570-636) firmara, em suas Etimologias, o princípio: 

"Ainda que esta enfermidade [a peste] seja muitas vezes provocada pelas 

propriedades que têm o ar, não ocorre nunca, no entanto, sem a decisão de Deus 

onipotente”18. A explicação última, irrefutável, entrava em cena, para dominá-la. O 

saber médico, herança da cultura da Antigüidade, referência básica dos tratados 

antipestíferos dos séculos XIV ao XVI, impôs-se, mediatizado e previamente 

cristianizado, pelo labor de dois dos maiores expoentes da Igreja na Alta Idade Média 

ocidental.

BASTOS, Mario Jorge da Motta. Pecado, Castigo e Redenção: a Peste como Elemento 

do Proselitismo Cristão (Portugal, Séculos XIV/XVI)



Peste Negra



Consequênci
as

Declínio econômico: comercial e agrícola.

Maior vulnerabilidade das pessoas.

Perseguição à minorias 

A morte como uma temática comum, por exemplo, nas 
artes.

Melhores condições de vida: inovações técnicas, queda 
do custo nas cidades. 



Caracterização da doença
Três são as formas principais da doença: bubônica, pneumônica e septicêmica. A 

primeira foi a que mais marcou o imaginário medieval e as representações gráficas 

que buscavam caracterizar a doença. A variação bubônica tinha como sintomas a 

febre, aumento e posterior supuração dos gânglios linfáticos do pescoço, axilas e 

virilhas, manchas negras decorrentes das hemorragias e delírios. Além da doença 

transmitida pelo parasita, o ser humano pode contrair e disseminar a bactéria 

Yersinia Pestis a partir das secreções, o pus e o sangue expostos pela pele na versão 

bubônica, ou emitidos pela tosse na versão pneumônica. A versão pneumônica se 

tornou o principal vetor de transmissão no período do inverno, enquanto que a 

bubônica necessitava de altas temperaturas para manter a bactéria viva em seus 

hospedeiros transmissores.5 A versão septicêmica da doença, uma infecção direta 

na corrente sanguínea, levava a um choque séptico que combinado com 

hemorragias resultava em uma morte rápida, que por vezes impedia o doente de 

receber os sacramentos finais, como a extrema unção. (Sánchez-David, 2008; 

Franco Júnior, 2006; Martin, 2007).

A RELAÇÃO ENTRE A PESTE NEGRA E OS JUDEUS - Kellen Jacobsen Follador



Imagens 



Perseguição à judeus 

Monsalvo Antón (2002) recorda que as acusações que 

relacionavam os judeus à peste negra se deram em 1349 

devido principalmente a três fatores: parte dos cristãos 

considerá-los pecadores; pela crença de alguns cristãos 

no complô entre os judeus para acabar com o 

cristianismo; e devido a uma acusação surgida no sul da 

França na Semana Santa de 1321. 

A RELAÇÃO ENTRE A PESTE NEGRA E OS JUDEUS - Kellen

Jacobsen Follador
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Cronologias Possíveis.

Política

•Queda do 
Império Romano 
Ocidental - 476

•Queda do 
Império Romano 
Oriental 
(Bizantino) - 1453

Econômica

•Processo de 
isolamento e 
escassez 
(expansão 
islâmica) – séc
VII

•Reabertura do 
Mediterrâneio, 
com a tomada 
de Ceuta (1415)

Cultural

•Propagação do 
cristianismo com 
Teodósio, em 
Roma – 381.

•Reformas 
Protestantes –
1517.


