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1. (Upe-ssa 1 2018)   

 
 
O Saltério de Chludov, hoje na Rússia, é um dos mais 
importantes documentos provenientes do Império 
Bizantino. Essa iluminura, em especial, retrata um 
importante movimento sociopolítico ocorrido nesse Estado, 
denominado de  
a) Cesaropapismo, a aliança entre o Imperador e o Patriarca.     
b) Iconoclasmo, o movimento pela destruição dos ícones 

religiosos.     
c) Bizantinismo, a discussão interminável sobre temas 

exotéricos.     
d) Cisma, a excomunhão mútua entre as igrejas Católica 

Romana e Ortodoxa Oriental.     
e) Iluminismo, a política em prol da ilustração dos 

manuscritos.     
  
2. (G1 - ifsul 2017)  Dentro do Império Bizantino, a 
autoridade era o imperador. Este recebia o auxílio de uma 
extensa burocracia. O imperador era o componente 
fundamental das estruturas políticas dominantes (exercia 
seus poderes no exército e na igreja). A tática adquirida pelo 
Império Bizantino (apelando para a guerra e utilizando uma 
diplomacia para afastar e/ou englobar diversos povos 
enfraquecidos por sua dominação) fez com que ele cruzasse 
por onze séculos.  
 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/idade-
media/formacao-do-imperio-bizantino/>. 
Acesso em: 22 jul. 2016. (texto adaptado)  

 
 
O imperador que formulou o Corpo do Direito Civil e foi 
responsável pela reconstrução da Igreja Santa Sofia foi  
a) Constantino.    
b) Teodósio.    
c) Justiniano.    

d) Basílio II.    
  
3. (G1 - utfpr 2016)  O Império Romano, em crise profunda 
desde o século III, foi desmembrado, em 395, pelo 
Imperador Teodósio. A parte ocidental manteve Roma como 
capital, enquanto do lado oriental, a cidade de 
Constantinopla se tornou sede de governo. A partir de 
então, houve dois imperadores, um em cada centro de 
poder. No entanto, enquanto Roma se enfraquecia cada vez 
mais, Constantinopla prosperava tanto nas atividades 
econômicas quanto nas culturais. Uma das obras mais 
significativas de Justiniano (527-565), imperador bizantino, 
deu-se no campo jurídico com a revisão e compilação das 
leis romanas, que recebeu o nome de:  
a) Lei Imperial.    
b) Decretos Imperiais.    
c) Direito Consuetudinário.    
d) Direito Canônico.    
e) Corpus Juris Civilis (Corpo de Direito Civil).    
  
4. (G1 - utfpr 2016)  O Império Bizantino, após a queda de 
Roma, gradativamente se afastou da influência ocidental e 
da autoridade exercida pelo papa. Em meados do século XI, 
após uma série de discordâncias, ocorreu o Cisma do 
Oriente que dividiu o cristianismo em duas partes. No 
Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana se manteve, 
mas no Oriente, outra Igreja Cristã foi formada. 
 
Assinale o nome que recebeu a Igreja do Império Bizantino.  
a) Igreja Protestante.    
b) Igreja Renascentista.     
c) Igreja Cristã Ortodoxa Grega.     
d) Igreja Supra Oriental.    
e) Igreja Moderna.    
  
5. (Pucpr 2015)  O Império Bizantino foi uma civilização na 
qual a religião tinha um lugar de grande destaque. Temas 
religiosos eram muito correntes entre a opinião pública em 
geral. Em diversos setores da vida bizantina havia forte 
influência religiosa. Em especial, na vida política havia uma 
conexão importante entre Estado e Igreja, chegando o 
imperador a ter um papel de destaque na vida religiosa em 
Bizâncio. Com base no exposto, indique o tipo de regime 
político que se desenvolveu no Império Bizantino.  
a) Califado.    
b) Monarquia absolutista.    
c) Monarquia eletiva.    
d) Cesaropapismo.    
e) Sacro Império Romano.    
  
6. (Uece 2015)  No ano de 2006, os líderes religiosos, o Papa 
Católico Bento XVI e o Patriarca Ecumênico Ortodoxo 
Bartolomeu I, encontraram-se em Istambul, na Turquia. O 
encontro marcou a reaproximação entre Católicos e 
Ortodoxos, e renovou os compromissos em continuar o 
caminho da unidade dos cristãos e o diálogo entre ambas as 
religiões. A ruptura entre Católicos e Ortodoxos   
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a) ocorreu em 330 com a transferência da capital do Império 
Romano para Constantinopla.     

b) foi conduzida pelo Imperador bizantino Justiniano, que 
governou entre 527 e 565.     

c) deu-se devido às desavenças entre católicos e o poder 
imperial, pela cobrança de indulgências.     

d) aconteceu em 1054 e ficou conhecida como Cisma do 
Oriente.     

  
7. (Upe 2014)  A civilização bizantina foi muito mais original 
e criativa que, em geral, lhe creditam. Suas igrejas 
abobadadas desafiam em originalidade e ousadia os templos 
clássicos e as catedrais góticas, enquanto os mosaicos 
competem, como supremas obras de arte, com a escultura 
clássica e a pintura renascentista. 
 

(ANGOLD, Michael. Bizâncio: A ponte da antiguidade para a 
Idade Média. Rio de Janeiro: Imago, 2002. p. 9. Adaptado.) 

 
Sobre o legado cultural bizantino, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) Herdando elementos da cultura grega, os bizantinos 

desenvolveram estudos sobre a aritmética e a álgebra.    
b) Negando a tradição jurídica romana, o império bizantino 

pautou sua jurisdição no direito consuetudinário.    
c) A filosofia estoica influenciou o movimento iconoclasta, 

provocando o cisma cristão do Oriente no século XI.    
d) O catolicismo ortodoxo tornou-se a religião oficial do 

império após a denominada querela das investiduras.    
e) A catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística 

bizantina com seus ícones e mosaicos.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
O Império Bizantino era iconoclasta, ou seja, proibia a 
veneração de imagens religiosas e pregava sua destruição, 
como mostra a iluminura.    
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. A questão diz 
respeito ao Império Romano do Oriente conhecido como 
Império Bizantino, uma importante civilização que existiu na 
Idade Média. O auge deste império ocorreu no reinado de 
Justiniano, 527-565. Este expandiu o império para o Norte 
da África, Península Ibérica e Itálica, construiu a igreja de 
Santa Sofia em estilo Bizantino e no seu reinado foi 
elaborado o Corpus Juris Civilis, Corpo do Direito Civil. Trata-
se do Direito Romano adaptado ao Império Bizantino.   
 
Resposta da questão 3: 
 [E] 
 
A questão remete ao Império Bizantino ou Império Romano 
do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Este império era 
considerado herdeiro de Roma, seu principal imperador foi 
Justiniano, 527-565, que deixou um importante legado como 
a Igreja de Santa Sofia e o Corpus Juris Civilis ou o Corpo do 
Direito Civil. Trata-se do Direito Romano adaptado ao 
Império Bizantino.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
A questão remete ao Império Bizantino, uma importante 
civilização que existiu durante a Idade Média na região da 
Ásia Menor, cuja capital foi Constantinopla. Esta civilização 
surgiu a partir da queda do Império Romano do Ocidente em 
476 a.C. Aos poucos foi se distanciando da cultura ocidental 
e retomando suas raízes gregas. Foi surgindo uma grande 
rivalidade entre o ocidente e o oriente que, em 1054, no 
Cisma do Oriente, ocorreu uma divisão dentro do 
cristianismo. O Império Bizantino seguiu outra religião, a 
Igreja Ortodoxa Grega.    
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão remete ao 
poder político no Império Bizantino. Em 330 da nossa era, o 
imperador romano Constantino reestruturou a cidade de 
Bizâncio batizando com o nome de “Constantinopla”, em 
395 o imperador romano Teodósio dividiu o Império 
Romano em duas partes: Ocidental tendo Roma como 
capital e a Oriental, Constantinopla como capital. Em 476 

caiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do 
Oriente também conhecido como Império Bizantino 
sobreviveu até 1453 quando ocorreu o cerco de 
Constantinopla pelos Turcos Otomanos. Herdeiro de Roma, 
o Império Bizantino possuía um regime político no qual o 
imperador tinha muito poder interferindo no âmbito da 
religião. Este modelo político característico de 
Constantinopla ganhou o nome de “Cesaropapismo”.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão remete a 
divisão dentro do cristianismo que ocorreu no século XI. 
Quando começou a Idade Média em 476 com a queda do 
Império Romano do Ocidente, havia uma diferença 
significativa entre o Ocidente (a Europa, onde estava 
localizado o Império Romano do Ocidente) e o Império 
Romano do Oriente que passou a ser chamado de Império 
Bizantino. Entre as diferenças podemos citar: na política, a 
Europa estava fragmentada no feudalismo enquanto o 
Império Bizantino possuía um poder centralizado não mãos 
do imperador. Na economia, a Europa era agrária e de 
subsistência enquanto havia um comércio forte no Império 
Bizantino. Na língua, na Europa predominava o latim e no 
Império Bizantino o grego. Na religião, na Europa o Papa 
possuía muito poder enquanto no Império Bizantino o 
Patriarca era submisso ao imperador. Devido a estas 
diferenças, iniciou uma grande rivalidade entre estas duas 
civilizações. Desta forma, em 1054, ocorreu o Cisma do 
Oriente com a criação da Igreja Ortodoxa no Império 
Bizantino. Apesar de muitas tentativas de unificar as duas 
religiões, até hoje existe a divisão. A religião Ortodoxa é 
praticada na Grécia, na Rússia, entre outras regiões.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
A proposição [E] está correta. O estilo bizantino está 
presente na catedral de Santa Sofia construída no reinado 
de Justiniano. Mosaicos coloridos e a cúpula arredondada 
caracterizam este estilo. As demais alternativas estão 
incorretas. O império bizantino herdou muito da cultura 
grega, porém não desenvolveu estudos sobre aritmética e 
álgebra. O Império Bizantino se apropriou do Diretito 
Romano através do Corpus Júris Civilis elaborado no governo 
de Justiniano. Não tem relação entre o estoicismo com o 
Cisma do Oriente ocorrido em 1054 criando a Igreja 
Ortodoxa. A querela das investiduras foi o conflito entre o 
Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV do Sacro 
Império Romano Germânico e não possui conexão com o 
surgimento da religião Ortodoxa.   
 
 


