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1. (Enem 2017)  Mas era sobretudo a lã que os compradores, 
vindos da Flandres ou da Itália, procuravam por toda a parte. 
Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do 
aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento 
prosseguiu durante todo o século XIII, as abadias da Ordem 
de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de 
criação de gado, desempenharam certamente um papel 
determinante nesse aperfeiçoamento. 
 

DUBY. G. Economia rural e vida no campo no Ocidente 
medieval. Lisboa: Estampa, 1987 (adaptado). 

 
 
O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da 
atividade pastoril e avanço técnico na Europa ocidental 
feudal, que resultou do(a)  
a) crescimento do trabalho escravo.    
b) desenvolvimento da vida urbana.    
c) padronização dos impostos locais.    
d) uniformização do processo produtivo.    
e) desconcentração da estrutura fundiária.    
   
2. (Unicamp 2018)  Estamos acostumados a considerar que o 
sistema centro/periferia, ao menos no Ocidente, é um eixo 
essencial da estrutura e do funcionamento no espaço das 
economias, das sociedades, das civilizações. O historiador 
Fernand Braudel estimou que tal sistema só existiu e 
funcionou plenamente a partir do século XV. Essa definição 
não se aplica à Cristandade Medieval sem importantes 
correções. A noção de centro e a oposição centro/periferia 
são menos decisivas que outros sistemas de orientação 
espacial. O principal sistema é o que opõe o baixo ao alto, 
quer dizer, o Aqui, esse “mundo” imperfeito e marcado pelo 
Pecado Original, ao céu, morada de Deus. 
 

(Adaptado de Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, 
“Centro/Periferia”, em Dicionário temático do ocidente 

medieval, v. 2. São Paulo: Edusc, 2002, p. 203.) 
 
 
A partir do texto acima, assinale a alternativa correta.  
a) Usada nas Ciências Humanas para a compreensão de 

períodos históricos desde a Antiguidade, a noção de 
centro/periferia perdura até a atualidade e estrutura o 
sistema econômico global contemporâneo.     

b) As noções de baixo e alto têm um sentido histórico mais 
preciso para a compreensão da Cristandade Medieval do 
que o sistema centro/periferia.     

c) O sistema centro/periferia é aplicável ao estudo da 
Cristandade Medieval, já que os feudos constituíam o 
centro da vida econômica e cultural naquele contexto.     

d) O sistema centro/periferia aplicado durante a Era 
Medieval espelhava o sistema de orientação baixo e alto, 
sendo o baixo o mundo do pecado e o alto o mundo da 
virtude cristã.     

   

3. (Uece 2018)  A partir do século V d.C., a língua latina, 
utilizada em todo o Império Romano, passou a ser 
influenciada pelos idiomas falados por populações que 
invadiram o Império, especialmente os germânicos e os 
árabes, dando surgimento às Línguas Românicas, também 
conhecidas como Línguas Neolatinas. São línguas neolatinas 
que surgiram do encontro do latim com outros idiomas:  
a) inglês, mirandês, alemão, occitano, sardo, austríaco, 

búlgaro.    
b) italiano, francês, provençal, espanhol, catalão, português, 

romeno.    
c) friulano, romanche, espanhol, grego, russo, mandarim, 

dalmático.    
d) lombardo, vêneto, lígure, siciliano, piemontês, napolitano, 

valenciano.    
   
4. (Uefs 2018)  O modo de produção feudal que emergiu na 
Europa ocidental na Idade Média foi dominado pela terra. A 
propriedade agrária era controlada por uma classe de 
senhores feudais, a quem os camponeses prestavam 
serviços e faziam pagamentos em espécie. 
 

(Perry Anderson. Passagens da Antiguidade ao feudalismo, 
2016. Adaptado.) 

 
 
O excerto contém informações históricas essenciais sobre o 
feudalismo, tais como  
a) as produções artísticas e os fundamentos culturais.     
b) as bases econômicas e as relações sociais.     
c) as guerras de dominação e a formação dos reinos 

bárbaros.     
d) as crenças religiosas e o poder eclesiástico.     
e) as atividades comerciais monetarizadas e o crescimento 

urbano.     
   
5. (Unesp 2018)  A era feudal tinha legado às sociedades que 
a seguiram a cavalaria, cristalizada em nobreza. [...] Até nas 
nossas sociedades, em que morrer pela sua terra deixou de 
ser monopólio de uma classe ou profissão, o sentimento 
persistente de uma espécie de supremacia moral ligada à 
função do guerreiro profissional — atitude tão estranha a 
outras civilizações, tal como a chinesa — permanece uma 
lembrança da divisão operada, no começo dos tempos 
feudais, entre o camponês e o cavaleiro. 
 

(Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987. Adaptado.) 
 
 
Segundo o texto, a valorização da ação militar  
a) representa a continuidade da estrutura social originária 

da Idade Média.    
b) ultrapassa as barreiras de classe social, igualando os 

homens medievais.    
c) deriva da associação, surgida na Idade Média, entre 

nobres e cavaleiros.    
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d) surgiu na Idade Média e é desconhecida nas sociedades 
modernas.    

e) revela a identificação medieval de quem trabalhava com 
quem lutava.    

   
6. (Pucpr 2018)  Leia o texto abaixo. 
 
À morte de Carlos Magno, as instituições centrais do 
feudalismo já se encontravam presentes, sob o dossel de um 
império centralizado pseudo-romano. De fato, em breve se 
tornou claro que a rápida generalização dos benefícios e sua 
crescente hereditariedade tendiam a minar todo o pesado 
aparelho de Estado carolíngio, cuja ambiciosa expansão 
nunca correspondera às suas reais capacidades de 
integração administrativa, dado o nível extremamente baixo 
das forças de produção nos séculos VIII e IX. A unidade 
interna do Império não tardou a ruir, no meio de guerras 
civis de sucessão e de uma crescente regionalização da 
classe aristocrática que a mantinha. [...]. Ataques externos 
selvagens e inesperados, surgidos de todos os pontos 
cardeais, da terra e do mar, de vikings, sarracenos e 
magiares, pulverizou todo o sistema para-imperial de 
governação dos condes que ainda subsistia. 

 
Fonte: ANDERSON, P. Passagens da Antiguidade ao 

Feudalismo. Porto: Afrontamento, 1982. p. 156. 
 
 
Sobre os fatores presentes na transição da Antiguidade ao 
feudalismo na Europa Ocidental, estão CORRETAS as 
seguintes alternativas que indicam características desse 
período. 
 
I. Decadência econômica e estagnação técnica do Império 

Romano. 
II. Incapacidade administrativa dos Estados nacionais (como 

França, Alemanha e Itália) em fazer frente às invasões 
bárbaras. 

III. Crescente influência da Igreja Católica sobre os senhores 
locais. 

IV. Progressivo papel desempenhado pela servidão nas 
relações econômicas e sociais.  

V. Afastamento da nobreza das antigas cidades romanas e 
sua fixação nas áreas rurais.   

a) Somente I e II.    
b) II, IV e V.    
c) Somente IV e V.    
d) Todas estão corretas.    
e) I, III, IV e V.    
   
7. (Fuvest 2018)  Um grande manto de florestas e várzeas 
cortado por clareiras cultivadas, mais ou menos férteis, tal é 
o aspecto da Cristandade – algo diferente do Oriente 
muçulmano, mundo de oásis em meio a desertos. Num local 
a madeira é rara e as árvores indicam a civilização, noutro a 
madeira é abundante e sinaliza a barbárie. A religião, que no 
Oriente nasceu ao abrigo das palmeiras, cresceu no 
Ocidente em detrimento das árvores, refúgio dos gênios 

pagãos que monges, santos e missionários abatem 
impiedosamente. 
 

J. Le Goff. A civilização do ocidente medieval. Bauru: Edusc, 
2005. Adaptado. 

 
 
Acerca das características da Cristandade e do Islã no 
período medieval, pode-se afirmar que  
a) o cristianismo se desenvolveu a partir do mundo rural, 

enquanto a religião muçulmana teve como base inicial as 
cidades e os povoados da península arábica.    

b) a concentração humana assemelhava-se nas clareiras e 
nos oásis, que se constituíam como células econômicas, 
sociais e culturais, tanto da Cristandade quanto do Islã.    

c) a Cristandade é considerada o negativo do Islã, pela 
ausência de cidades, circuitos mercantis e transações 
monetárias, que abundavam nas formações sociais 
islâmicas.    

d) o clero cristão, defensor do monoteísmo estrito, 
combateu as práticas pagãs muçulmanas, arraigadas nas 
florestas e nas regiões desérticas da Cristandade 
ocidental.    

e) a expansão econômica islâmica caracterizou-se pela 
ampliação das fronteiras de cultivo, em detrimento das 
florestas, em um movimento inverso àquele verificado no 
Ocidente medieval.    

   
8. (Upe-ssa 1 2018)  “As mulheres medievais vivem a guerra, 
sofrem-na, protagonizam-na e a representam; além disso, 
como veremos, protagonizam a mediação e a construção da 
paz. Outrossim, aprofundar a investigação e o conhecimento 
da realidade histórica e social a partir de olhares diferentes 
dos convencionais faz aparecer mulheres em cenários 
inesperados‖.  
NAVARRETE, Yolanda Guerrero. Las mujeres y la guerra en la 
edad media: mitos y realidades. Journal of Feminist, Gender 

and Women Studies 3: 3-10, pág. 3, Marzo/March 2016. 
Acesso em: 10/07/2017.  

 
 
O trecho indica que a presença feminina na Idade Média 
Ocidental era  
a) restrita aos afazeres domésticos.    
b) intocada pelos constantes conflitos militares.    
c) parte integrante daquela sociedade em seus mais variados 

aspectos.    
d) superior à presença masculina, mais limitada em seus 

objetivos.    
e) virtualmente inexistente.    
   
9. (Mackenzie 2018)  “Em terras alemãs em lugares 
afastados, onde a vida permanecia rude e isolada, os 
monges não só pregavam o cristianismo, mas também 
foram importantes para levar os avanços agrícolas para a 
região das florestas. Nas matas fechadas, abriam clareiras, 
drenavam pântanos e introduziram novas lavouras. As 
poucas escolas que existiram na Idade Média eram dirigidas 
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e mantidas pelos monges. Alguns monastérios serviam 
também de hospitais e hospedarias”. 
 

Adaptado de: Wallbank, T. W. e outros. History and Life. 
4ªed. Illinois: Scott Foresman, 1993. 

 
 
De acordo com o texto, é correto afirmar que, durante a alta 
Idade Média europeia, a atividade dos monastérios  
a) redimensionava o princípio de “ora et labora” (reza e 

trabalha), já que os monges se dedicavam apenas aos 
trabalhos braçais.    

b) seguia o princípio de “ora et labora” (reza e trabalha), pois 
os monges dedicavam-se a uma vida reclusa e trabalhos 
exclusivamente intelectuais.    

c) redimensionava o princípio tradicional de “ora et labora” 
(reza e trabalha), pois exercia importante ligação com o 
cotidiano de comunidades próximas.    

d) conflitava com o princípio papal de “ora et labora” (reza e 
trabalha), ao valorizar a prática do trabalho, em 
detrimento das orações diárias.    

e) contribuiu para o surgimento de uma mentalidade que, 
ligada às atividades comerciais urbanas, promoveu 
contestações ao poder papal sobre os europeus.    

   
10. (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.     

   
11. (Unesp 2018)  A migração de Maomé e seus seguidores, 
em 622, de Meca para Medina permitiu a consolidação da 
religião muçulmana que incluía, entre outros princípios,  
a) a recomendação de que os muçulmanos não 

escravizassem ou atacassem outros muçulmanos, pois 
eles pertencem à mesma irmandade de fé.    

b) a proibição de que os muçulmanos exercessem atividades 
comerciais, pois o manejo cotidiano de riquezas era 
considerado impuro.    

c) a proibição de que os muçulmanos visitassem Meca, pois 
o solo puro e sagrado dessa cidade deveria permanecer 
intocado.    

d) a recomendação de que os muçulmanos não limitassem 
seu culto a um só Deus, pois o criador multiplica-se em 
diversas formas e faces.    

e) a proibição de que os muçulmanos saíssem da Península 
Arábica, pois eles sofriam perseguições em outros 
territórios.     

   
12. (Ufpr 2018)  Para muitos pesquisadores, é correto 
assinalar que durante a Idade Média foram os árabes, não os 
cristãos, os herdeiros e sucessores da ciência helênica, uma 
herança que fez com que toda a extensão dos seus 
domínios, da Espanha ao Afeganistão, o mundo muçulmano, 
fosse cenário de uma atividade intelectual intensa, não só 
em filosofia, mas também em matemática, astronomia e 
medicina. Nem sempre conhecida ou traduzida no Ocidente, 
essa produção está preservada em uma grande quantidade 
de manuscritos.  
 

(BISSIO, Beatriz. O mundo falava árabe. A civilização árabe-
islâmica clássica através da obra de Ibn Khaldun e Ibn 

Battuta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 36.)  
 
 
Com base no texto acima e nos conhecimentos sobre o 
mundo muçulmano na Idade Média, assinale a alternativa 
correta.  
a) Foi justamente em função do seu caráter religioso 

fragmentado que o mundo muçulmano e a sua civilização 
distinguiram-se mais vigorosamente do Ocidente cristão, 
fortemente homogêneo. A existência, no seio do Império 
Muçulmano, de numerosas tendências religiosas teve 
consequências consideráveis na produção de 
manuscritos.    

b) Apesar da sua hegemonia nas ciências durante o período 
medieval, a civilização muçulmana era, afinal, um simples 
conjunto díspar de empréstimos culturais, o qual não 
conseguia refletir o novo universalismo e a nova ordem 
social que se instaurou com o surgimento do Islã.    

c) Durante esse período, cidades como Córdoba, Bagdá e 
Alexandria, entre outras, se tornaram centros de 
intercâmbio de conhecimentos. Tratava-se de um circuito 
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cosmopolita do qual a Europa, periférica e tragada por 
diversas crises religiosas, não participou.    

d) A Idade Média foi um período caraterizado pelo domínio 
efetivo, militar e político, dos países muçulmanos sobre 
os países cristãos. Um domínio caracterizado, entre 
outras coisas, pela presença hegemônica da língua árabe 
nos espaços comerciais, políticos e acadêmicos da 
Europa.    

e) Existe consenso entre a maioria dos historiadores que 
estudam o período de que a emergência do horizonte 
renascentista deve muito ao trabalho dos sábios e 
acadêmicos muçulmanos, conhecidos pelo mundo cristão, 
sobretudo, através da Península Ibérica.    

   
13. (Ufjf-pism 1 2018)  A notícia abaixo, publicada em uma 
revista semanal brasileira, informa acerca de um importante 
problema contemporâneo. Observe: 
 

 
 
"Homem carrega cartaz com a inscrição "terrorista não é 
muçulmano" durante marcha a favor da paz que reuniu 10 
mil pessoas em Toulouse, na França, em 21 de novembro de 
2015." 
 
"Os atentados terroristas em Paris serviram de estopim para 
uma nova onda de discurso de ódio direcionado ao islã. Na 
França, a desconfiança e a hostilidade aos muçulmanos se 
solidificam, enquanto nos Estados Unidos a islamofobia 
ganha legitimidade no debate político e, até no Brasil, 
muçulmanos são alvos de agressões físicas." 
 

Carta Capital, 01/12/2015 
 
 
O problema evocado na notícia possui uma raiz histórica 
profunda e secular.  Em que cenário histórico podemos 
situar essa raiz?  
a) nas sucessivas guerras entre cidades-estado gregas no 

século V a.C.    
b) nos conflitos provocados pelas chamadas expansões 

bárbaras no século V.    
c) na relação entre mundo árabe e cristão desde a expansão 

árabe no século VIII.    

d) na expansão marítima europeia no século XV.     
e) na ocupação dos territórios americanos pelos europeus 

no século XVI.     
   
14. (Espcex (Aman) 2018)  No início do século XIV, a China 
era a maior potência mundial e empenhava-se intensamente 
na expansão marítima e comercial, chegando à Índia, quase 
um século antes de Cabral. Os chineses estiveram no sul da 
África Oriental e no Mar Vermelho, enquanto os 
portugueses mal iniciavam sua exploração na costa norte da 
África. Entretanto, antes de 1440, a expansão marítima 
chinesa estagnou. Aponte, dentre as opções abaixo, aquela 
que apresenta a causa para o sucesso da exploração 
marítima portuguesa.  
a) O fato de os portugueses não terem desenvolvido 

tecnologias relacionadas à navegação ultramarina não 
afetou suas ações exploratórias.    

b) Em Portugal, a centralização monárquica só ocorreria no 
final do Século XIII, sendo este fato de pouca influência no 
processo exploratório dos portugueses além-mar.    

c) As finanças portuguesas não estavam estabilizadas e 
dificultaram os investimentos necessários para os 
projetos relacionados às navegações, o que fez com que 
D. Henrique procurasse financiamento público com os 
soberanos espanhóis.    

d) Portugal, apesar da guerra de emancipação política com a 
Espanha, manteve a busca por conhecimento para a 
consecução das grandes navegações.    

e) Em Portugal, as explorações foram conduzidas com 
recursos de empresas comerciais privadas e apoio 
governamental.    

   
15. (G1 - ifba 2018)  “Ao retornar a Lisboa [depois de tratar 
de negócios nas “Índias”], Vasco da Gama falou com o Conde 
de Vimioso que, ao saber que os indianos exigiam ouro e 
prata em troca de seus produtos, disse: ‘Então foram eles 
que nos descobriram!’”. 
 

FONTANA, Josep. Introdução ao estudo da História Geral. 
São Paulo; EDUSC, 2000, p. 157. 

 
 
Acerca dessa afirmação feita pelo Conde de Vimioso, 
podemos interpretar sobre o contexto da Expansão 
Marítima Europeia que:  
a) Ao falar que foram os indianos que descobriram os 

europeus, o Conde de Vimioso queria dizer que, ao 
descobrir uma rota para as Índias, esperava-se que 
Portugal economizasse recursos, evitando todos os 
transtornos fiscais por passar em terras estrangeiras em 
busca de mercadorias. No entanto, na verdade, quem 
estava lucrando com aquilo eram os Indianos que 
“descobriram” uma forma de se beneficiarem da 
“descoberta” portuguesa, acumulando o ouro e a prata 
portuguesa.    

b) A Expansão Marítima Europeia se deu num contexto mais 
amplo de crescente mercantilização de produtos entre 
Ásia, Europa e África e, nesse momento, os Europeus 
ainda cumpriam o papel de revendedores de produtos 
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comprados pela Europa. Depois da expropriação da prata 
e ouro das Américas, os europeus se fecharam 
economicamente e conseguiram recursos para 
dominarem o comércio mundial de mercadorias.    

c) A Expansão Marítima Europeia se deu num contexto mais 
amplo de crescente mercantilização de produtos entre 
Ásia, Europa e África e, nesse momento, os Europeus 
ainda cumpriam o papel de revendedores de produtos 
comprados pela Europa. Depois da expropriação da prata 
e ouro das Américas, os europeus se fecharam 
economicamente e conseguiram recursos para 
dominarem o comércio mundial de mercadorias.    

d) Revela o subdesenvolvimento do capitalismo europeu, 
que dependia de empréstimos de ouro e prata para 
realizar o comércio com outros territórios. A prata e o 
ouro americanos já eram de conhecimento dos Indianos, 
possuidores de maiores saberes de navegação e comércio 
que os portugueses, devido a sua relação com os povos 
muçulmanos, que, nesse período, haviam dominado 
muitos territórios, incluindo algumas terras da Península 
Ibérica.     

e) O metalismo como concepção econômica fez de Portugal, 
Espanha e outros Reinos detentores de colônias pioneiros 
na industrialização.     

   
16. (Pucrj 2018)  A Comissão de Património Mundial da 
UNESCO declarou, em 08.07.2017, o centro histórico da 
cidade de Mbanza Congo, norte de Angola, como Património 
Mundial da Humanidade. 
A candidatura de Angola destacava que o Reino do Congo 
estava perfeitamente organizado quando da chegada dos 
portugueses, no século XV, uma das mais avançadas em 
África à data. 
Dividido em seis províncias que ocupavam parte das atuais 
República Democrática do Congo, República do Congo, 
Angola e Gabão, o Reino do Congo dispunha de 12 igrejas, 
conventos, escolas, palácios e residências.  
 

Mbanza Congo declarada Património Mundial da 
Humanidade -09.07.2017. Disponível em: 

<http://www.dw.com/pt-002/mbanza-congo-declarada-
patrim%C3%B3nio-mundial-da-humanidade/a-39617931>. 

Acesso em: 14 set. 2017. 
 
 
Tendo como referência a notícia acima e os conhecimentos 
que você possui, analise as afirmativas seguintes com 
relação à história do antigo Reino do Congo. 
 
I. O Reino do Congo foi um dos mais conhecidos reinos da 

região centro-ocidental da África. Fundado no final do 
século XIII, chegou a abranger parte dos atuais países de 
Angola, República do Congo, República Democrática do 
Congo e Gabão. 

II. A partir do século XV ocorreram os primeiros contatos dos 
portugueses com as autoridades políticas do Reino do 
Congo, transformando essa região em uma das maiores 
exportadoras de africanos escravizados para as Américas. 

III. A capital do Reino do Congo era Mbanza Congo ou São 
Salvador, como ficou conhecida após a conversão ao 
catolicismo do manicongo (rei do Congo) e a construção 
da Catedral de São Salvador do Congo. 

IV. A organização política do Reino do Congo somente 
ocorreu após a chegada dos portugueses na região, 
quando estes infl uenciaram a formação de uma “elite 
burocrática” que ajudava o manicongo (rei do Congo) a 
governar. 

 
Estão corretas SOMENTE as afirmativas:  
a) II, III e IV.    
b) I, II e III.     
c) I, II e IV.    
d) I e II.     
e) I e III.     
   
17. (Upe-ssa 1 2018)  Observe a imagem abaixo: 
 

 
 
Essa imagem representa o famoso Elefante de Cremona, um 
presente que o Sultão Al-Kamil, do Egito, deu para o Sacro 
Imperador Romano-Germânico Frederico II em 1229. Esse 
fato indica que as relações internacionais nesse período se 
caracterizavam  
a) por conflitos e diplomacia.     
b) pelo isolamento entre muçulmanos e cristãos.    
c) unicamente pelas guerras.     
d) exclusivamente por trocas comerciais.    
e) pelo privativo da corte papal em Roma.    
   
18. (Upe-ssa 2 2018)  Na Europa ocidental, a burguesia surge 
entre os séculos X e XI, sob a forma mercantil, isto é, 
composta por comerciantes, cambistas e emprestadores de 
dinheiro, sendo aumentada logo em seguida com a 
participação dos artesãos urbanos. Durante muito tempo, o 
poder político esteve nas mãos da nobreza, dos grandes 
senhores de terras, o que não impediu o crescimento e 
enriquecimento da burguesia. Com a formação das 
monarquias absolutistas, unificando territórios, mercados, 
leis, moedas e tributos, o poder político se concentrou nos 
reis. Bastante enriquecida, uma parte da burguesia começou 
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a comprar terras, conquistar títulos de nobreza e, inclusive, a 
assumir cargos nos governos.  

MIGLIOLI, Jorge. Dominação burguesa nas sociedades 
modernas. Fonte: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_bibli
oteca/artigo205Artigo1.pdf / Adaptado. 

 
 
Para conquistar o domínio sobre os demais membros da 
sociedade, o grupo descrito no texto se utiliza de diversos 
instrumentos, tendo-se como principal  
a) a divisão de riquezas.    
b) a utilização dos militares.    
c) a abertura do mercado nacional.    
d) o controle dos meios de produção.    
e) o fechamento do comércio ao mercado externo.     
   
19. (Uece 2018)  Considerando a Idade Média, relacione 
corretamente os acontecimentos apresentados a seguir aos 
valores do código de Cavalaria Medieval, numerando a 
Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 

Coluna I Coluna II 
1. Guerra Santa (     ) Ação de libertação da 

Espanha do domínio árabe. 
2. Cruzadas (     ) Liberação do domínio da 

Terra Santa dos 
muçulmanos. 

3. Reconquista (     ) Combate que tem como 
objetivo a defesa da 
verdadeira fé. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 2, 1, 3.    
b) 3, 1, 2.    
c) 3, 2, 1.    
d) 1, 3, 2.    
   
20. (Enem 2018)  A existência em Jerusalém de um hospital 
voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim 
como daqueles entre eles que estavam cansados ou 
doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de 
caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de 
Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II 
estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, 
sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na 
Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de 
Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a 
fortaleceu.  
 
DEMURGER, A. Os Cavaleiros de Cristo. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2002 (adaptado).  
 
 
O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental 
do (a)  
a) surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas 

cruzadas.    

b) descentralização do poder eclesiástico, produzida pelo 
feudalismo.     

c) alastramento da peste bubônica, provocado pela 
expansão comercial.     

d) afirmação da fraternidade mendicante, estimulada pela 
reforma espiritual.     

e) criação das faculdades de medicina, promovida pelo 
renascimento urbano.    

   
21. (Fgv 2018)  Este documento, do século XIV, encontra-se 
nos arquivos de Assize, na ilha de Ely, na Inglaterra: Adam 
Clymne foi preso como insurgente e traidor de seu 
juramento e porque traiçoeiramente com outros celebrou 
uma insurreição em Ely. Penetrando na casa de Thomas 
Somenour onde se apossou de diversos documentos e 
papéis selados. E ainda, que o mesmo Adam no momento da 
insurreição, estava andando armado e oferecendo armas, 
levando um estandarte, para reunir insurgentes, ordenando 
que nenhum homem de qualquer condição, livre ou não, 
deveria obedecer ao senhor e prestar os serviços habituais, 
sob pena de degola. 
O acima mencionado Adam é culpado de todas as 
acusações. Pela ordem da justiça, o mesmo Adam foi levado 
e enforcado. 
 

(Leo Huberman. História da riqueza do homem, 2008. 
Adaptado) 

 
 
Considerando o documento, é correto afirmar que, no 
século XIV,  
a) as violentas revoltas e mortes de camponeses foram 

provocadas pelo desespero em não conseguir pagar, em 
dinheiro, aos senhores feudais, as novas taxas e o 
aumento das já existentes, além da exigência de mais 
tempo de trabalho nas reservas senhoriais.    

b) as revoltas camponesas aconteceram, tanto na Inglaterra 
como na França, contra os cercamentos, que 
empobreceram os trabalhadores e os obrigaram a deixar 
a terra pelo não pagamento do aumento dos aluguéis, o 
que enriqueceu ainda mais os senhores da terra.    

c) a impossibilidade de juntar dinheiro para a compra da 
terra onde trabalhavam fez com que muitos camponeses 
se revoltassem, porque se colocaram contra os senhores 
que aumentaram os impostos e exigiram o pagamento de 
novos; algo considerado ilegal.    

d) o recrudescimento da servidão decorria de uma nova 
estrutura econômica presente na Inglaterra, onde as 
pequenas propriedades rurais e os campos comunais 
perdiam espaço para os latifúndios produtores de 
matéria-prima para a nascente indústria.    

e) as insurreições camponesas ocorridas na Inglaterra e 
parte do Norte da Europa decorreram do rápido processo 
de dissolução dos laços servis de produção, dirigido por 
uma nova elite de proprietários rurais, que detinha forte 
representação no Parlamento inglês.    

   
22. (Ufu 2018)  Observe a imagem. 
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Essa pintura retrata um dos fatores que contribuíram para a 
derrocada do sistema feudal na Europa Medieval. 
 
Sobre o contexto abordado, é correto afirmar que a rápida 
disseminação da peste negra decorreu em grande parte em 
função  
a) da circulação de mercadorias na Europa totalmente 

urbanizada.    
b) do reforço do sistema servil, que debilitou ainda mais os 

camponeses.    
c) da crença na ira divina, que dificultava a cura pela 

medicina.    
d) do baixo nível nutricional e das precárias condições 

sanitárias dos indivíduos.    
   
23. (Enem PPL 2018)  TEXTO I 
 
É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e 
conter o arrebatamento dos espíritos desviados pela doçura 
da sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a 
formar uma biblioteca. Desde há muito tempo em Roma, em 
toda a Itália, na Germânia e na Bélgica, gastei muito dinheiro 
para pagar a copistas e livros, ajudado em cada província 
pela boa vontade e solicitude dos meus amigos. 
 

GEBERTO DE AURILLAC. Lettres. Século X. Apud PEDRERO-
SÁNCHEZ, M. G. História da Idade Média: texto e 

testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000. 
 
 
TEXTO II 
 
Eu não sou doutor nem sequer sei do que trata esse livro; 
mas, como a gente tem que se acomodar às exigências da 
boa sociedade de Córdova, preciso ter uma biblioteca. Nas 
minhas prateleiras tenho um buraco exatamente do 
tamanho desse livro e como vejo que tem uma letra e 
encadernação muito bonitas, gostei dele e quis comprá-lo. 
Por outro lado, nem reparei no preço. Graças a Deus sobra-
me dinheiro para essas coisas. 
 

AL HADRAMI. Século X. Apud PEDRERO-SÁNCHEZ, M. G. A 

Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente: cristãos, 
judeus e muçulmanos. São Paulo: Atual, 2002. 

 
 
Nesses textos do século X, percebem-se visões distintas 
sobre os livros e as bibliotecas em uma sociedade marcada 
pela  
a) difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas.     
b) laicização do saber, que era facilitada pela educação 

nobre.     
c) ampliação da escolaridade realizada pelas corporações de 

ofício.     
d) evolução da ciência que era provocada pelos intelectuais 

bizantinos.     
e) publicização das escrituras, que era promovida pelos 

sábios religiosos.     
   
24. (Pucrs 2018)  A respeito do Renascimento Comercial e 
Urbano na Europa dos séculos XII e XIII, considere as 
afirmações a seguir. 
 
I. As cidades situavam-se no cruzamento de rotas comerciais 

ou à beira de rios, eram cercadas por muralhas, e o 
crescimento populacional provocava a ocupação de 
terrenos extramuros. 

II. O processo de expansão urbana estava ligado ao 
crescimento da produção agrícola e ao fortalecimento de 
rotas comerciais terrestres entre as cidades portuárias 
italianas, as feiras francesas e as cidades da região de 
Flandres. 

III. “O ar das cidades torna os homens livres” era um ditado 
do período, referindo-se ao costume de considerar livre 
o servo que trabalhasse por determinado período de 
tempo no burgo. 

IV. A autonomia administrativa e jurídica das cidades era 
conquistada através do pagamento de franquias aos 
senhores feudais ou da compra de cartas de privilégios. 

 
Estão corretas as afirmativas  
a) I e II, apenas.    
b) III e IV, apenas.    
c) I, II e III apenas.    
d) I, II, III e IV.    
   
25. (Pucpr 2018)  Considere o texto a seguir. 
 
Jean Delumeau, em sua obra História do medo no ocidente 
1300-1800: uma cidade sitiada, escreve acerca da peste 
negra no continente europeu:  
“Até o final do século XIX, ignoraram-se as causas da peste 
que a ciência de outrora atribuía à população do ar, ela 
própria ocasionada seja por funestas conjunções astrais, seja 
por emanações pútridas vindas do solo ou do subsolo. Daí as 
precauções, aos nossos olhos inúteis, quanto se aspergia 
com vinagre cartas e moedas, quando se acendiam fogueiras 
purificadoras nas encruzilhadas de uma cidade contaminada, 
quando se desinfetavam indivíduos, roupas velhas e casas 
por meio de perfumes violentos e de enxofre, quando se 
saía para a rua em período de contágio com uma máscara 
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em forma de cabeça de pássaro cujo bico era preenchido 
com substâncias odoríferas.” 
 

DELUMEAU, Jean. História do medo no ocidente 1300-1800: 
uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

p. 159.  
 
 
Podemos deduzir por meio do texto e da história da Baixa 
Idade Média que   
a) sua forma de transmissão, exclusivamente pelas fezes dos 

ratos, era desconhecida, por isso, mesmo evitando as 
casas em que havia doentes, o fato de continuarem 
circulando normalmente nas ruas infestadas fez com que 
a doença continuasse a se espalhar.     

b) a peste negra chegou do Oriente até a Europa com os 
ratos e produtos por eles contaminados, fato 
comprovado pelos comerciantes de Gênova e Veneza, 
logo após o início da epidemia, com grande incidência da 
doença nas cidades portuárias.    

c) o local onde a peste se originou foi provavelmente a 
China, onde não se tornou epidêmica até meados do 
século XVI, contudo, devido a condições mais propícias à 
contaminação, como a grande quantidade de lixo e 
esgoto a céu aberto, ela se desenvolveu como surto no 
continente europeu.    

d) devido à grande mortandade causada pela epidemia, 
houve grande número de pessoas que se isolaram em 
feudos, fortalecendo senhores feudais e as obrigações a 
serem pagas, devido à proteção que a vida no campo 
passou a representar.    

e) os medievos atuavam de maneira a tentar evitar sua 
propagação com medidas como o isolamento de doentes, 
uso de ervas e perfumes para evitar os maus odores, e 
muitos chegaram a fugir para longe das grandes cidades.    

   
26. (Fgv 2018)  Aproveitando-se do reforço populacional e 
espiritual, os reinos cristãos acentuaram sua ofensiva contra 
os domínios muçulmanos. Em 1492, concluía-se a conquista 
da península, com a incorporação de Granada. 
A reconquista representou, para os ibéricos, uma primeira 
expansão feudal. Caracterizou-se pela incorporação de 
novas terras, pelo crescimento demográfico, pelo 
desenvolvimento das cidades, das atividades mercantis e 
pela expansão cristã. No entanto, 1492 não se encerra em 
Granada. Meses depois, em outubro, Colombo daria 
continuidade à conquista material e espiritual. Do outro lado 
do Atlântico. 
 
(Flavio de Campos. Folha de S. Paulo, 17.10.2000. Adaptado) 
 
 
A Reconquista Ibérica  
a) remonta aos meados do século IX, momento no qual os 

cristãos ibéricos, refugiados no norte da península, 
constituíram-se em pequenos reinos independentes e, a 
despeito das suas diferenças étnicas e das rivalidades, 
edificaram uma identidade cultural e política, porque 
objetivavam vencer militarmente os muçulmanos.    

b) contrapõe-se ao movimento das Cruzadas porque a luta e 
as ofensivas contra o poder mulçumano não foram 
realizadas como uma conquista militar, mas por meio de 
lenta e progressiva incorporação de novas terras, obtidas 
com as relações de vassalagem, em especial a partir do 
século XII.    

c) significou uma recomposição das forças cristãs ocidentais 
e parte das orientais, a partir do início do século XIV, 
unificadas pelo Concílio de Trento, que estabeleceu uma 
nova mística em torno da figura de Jesus Cristo, que 
passou a ser tratado como tendo essência divina e não 
humana.    

d) constitui-se em um processo que tem as suas origens 
localizadas após a formação das nações ibéricas, Portugal 
e Espanha, em fins do século XIV, porque a expulsão dos 
invasores mouros dependia de uma enorme ação militar 
que apenas Estados unificados podiam organizar e arcar 
com os custos.    

e) dependeu menos da ação das forças cristãs ibéricas e 
muito mais da progressiva fragilização dos domínios 
mouros nessa região, condição do califado de Granada, 
no século XIII, que foi obrigado a mandar forças militares 
para conter uma série de invasões aos seus domínios no 
Norte da África.    

   
27. (Pucrs 2018)  Por trás do ressurgimento da indústria e do 
comércio, que se verificou entre os séculos XI e XIII, achava-
se um fato de importância econômica fundamental: a 
imensa ampliação das terras aráveis por toda a Europa e a 
aplicação de métodos mais adequados de cultivo. 
 
(LEWIS, Munford, A Cidade na História. Ed. Itatiaia Limitada, 

Belo Horizonte, 1965, vol I, p. 336). 
 
 
Com base no texto, é correto afirmar que  
a) a Alta Idade Média caracterizou-se pela reorganização 

espacial das áreas rurais, aumentando significativamente 
a produção de grãos para abastecer a emergente 
população urbana.    

b) o contexto descrito foi também decorrência da abertura 
dos portos europeus no mar Mediterrâneo, que ampliou 
o comércio e favoreceu a criação de novos núcleos 
urbanos.    

c) as condições climáticas mais severas na porção oeste do 
continente europeu contribuíram, nesse período, para a 
introdução de um sistema de uso intensivo do solo.    

d) a presença de uma atividade industrial organizada, 
associada à queda da produção de têxteis e ao 
desenvolvimento comercial, favoreceu a redução das 
áreas de florestas na região.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto, analise a figura a seguir e responda à(s) 
questão(ões). 
 
A Peste Negra, ou Morte Negra, era assim chamada porque 
no seu desenvolvimento provocava hemorragias 
subcutâneas, que assumiam uma coloração escura no 
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momento terminal da doença. A morte dava-se entre três e 
sete dias, depois de contraída a patologia, e levava de 75% a 
100% dos acometidos. O agente causador da peste era 
transmitido pelo rato, por meio das pulgas e sua penetração 
na pele humana causava uma adenite aguda, que recebia o 
nome de “bubão”, principal sintoma da doença. Daí também 
o nome de peste bubônica. 
 
(SIMONI, K. De peste e literatura: imagens do Decameron de 

Giovanni Boccaccio. Anuário de Literatura Umbral. 
Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/view
File/5447/4882>. Acesso em: 27 jun. 2017.) 

 
 

  
 
 
28. (Uel 2018)  A Peste Negra, que atingiu a Europa no séc. 
XIV, espalhou o pânico e transformou a maneira como se 
concebia a morte. A Dança Macabra, expressão artística 
surgida nesse período, representava temas fúnebres e 
sombrios, como a decrepitude dos corpos já em forma 
cadavérica ou esquelética. Ao chamar a atenção para a 
fragilidade e a finitude da vida, sugeria que todos, 
independentemente de sua posição social, haviam de 
compartilhar o mesmo destino. 
 
Com base na figura, nos textos e nos conhecimentos sobre a 
Baixa Idade Média, assinale a alternativa correta.  
a) Em uma sociedade dividida em ordens, a Dança Macabra 

foi interpretada como uma crítica social que nivelava os 
estamentos em face do fenômeno da morte.    

b) Na gravura, dois personagens são conduzidos por figuras 
macabras, revelando que, devido às péssimas condições 
de vida, os camponeses eram os que mais temiam a 
morte.    

c) Na maioria dos países, a epidemia de Peste Negra assolou 
burgos e castelos, mas preservou os camponeses do 
contágio, por estarem eles isolados no campo.    

d) Por viverem nos mosteiros, os membros da Igreja foram 
poupados da Peste Negra, reforçando a imagem do clero 
como estamento de origem divina.    

e) Devido ao grande número de vítimas da Peste Negra, a 
sociedade na Baixa Idade Média se tornou indiferente à 
morte, entendendo-a apenas como uma passagem à vida 
eterna.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
O Ocidente havia conhecido somente três modos de acesso 
ao poder: o nascimento, o mais importante, a riqueza, muito 
secundário até o século XIII salvo na Roma Antiga, o sorteio, 
de alcance limitado entre os cidadãos das cidades gregas da 
Antiguidade. 

(Jacques Le Goff. Os intelectuais na Idade Média, 1985. 
Adaptado.)  

 
 
29. (Famerp 2018)  O excerto sustenta que o acesso ao 
poder por meio da riqueza era secundário na Europa 
Ocidental até o século XIII, quando  
a) as monarquias nacionais sobrepuseram-se aos direitos da 

nobreza senhorial sobre os seus feudos.    
b) o esfacelamento do poder imperial romano transferiu as 

funções de defesa militar para os burgueses das cidades.    
c) os reis absolutistas constituíram seus exércitos com 

recursos de impostos arrecadados de banqueiros e 
comerciantes.    

d) as atividades comerciais e artesanais produziram novos 
grupos sociais no interior das cidades medievais.    

e) a fragmentação econômica do continente europeu foi 
substituída por um só padrão monetário.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
As primeiras expedições na costa africana a partir da 
ocupação de Ceuta em 1415, ainda na terra de povos 
berberes, foram registrando a geografia, as condições de 
navegação e de ancoragem. Nas paradas, os portugueses 
negociavam com as populações locais e sequestravam 
pessoas que chegavam às praias, levando-as para os navios 
para serem vendidas como escravas. Tal ato era justificado 
pelo fato de esses povos serem infiéis, seguidores das leis de 
Maomé, considerados inimigos, e portanto podiam ser 
escravizados, pois acreditavam ser justo guerrear com eles. 
Mais ao sul, além do rio Senegal, os povos encontrados não 
eram islamizados, portanto não eram inimigos, mas eram 
pagãos, ignorantes das leis de Deus, e no entender dos 
portugueses da época também podiam ser escravizados, 
pois ao se converterem ao cristianismo teriam uma chance 
de salvar suas almas na vida além desta. 
 

(Marina de Mello e Souza. África e Brasil africano, 2007.)  
 

 
30. (Unesp 2018)  De acordo com o texto,  
a) a motivação da conquista europeia da África foi 

essencialmente religiosa, destituída de caráter 
econômico.    
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b) os líderes políticos africanos apoiavam a catequização dos 
povos nativos pelos conquistadores europeus.    

c) os africanos aceitavam a escravização e não resistiam à 
presença europeia no continente.    

d) os povos africanos reconheciam a ação europeia no 
continente como uma cruzada religiosa e moral.    

e) a escravização foi muitas vezes justificada pelos europeus 
como uma forma de redimir e salvar os africanos.    

   
31. (Unesp 2017)  A Igreja foi responsável direta por mais 
uma transformação, formidável e silenciosa, nos últimos 
séculos do Império: a vulgarização da cultura clássica. Essa 
façanha fundamental da Igreja nascente indica seu 
verdadeiro lugar e função na passagem para o Feudalismo. A 
condição de existência da civilização da Antiguidade em 
meio aos séculos caóticos da Idade Média foi o caráter de 
resistência da Igreja. Ela foi a ponte entre duas épocas. 
 

(Perry Anderson. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, 
2016. Adaptado.) 

 
 
O excerto permite afirmar corretamente que a Igreja cristã  
a) tornou-se uma instituição do Império Romano e 

sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos 
bárbaros germânicos.    

b) limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar 
das lutas políticas durante o Feudalismo.    

c) manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu 
representações de imagens religiosas na Idade Média.    

d) reconheceu a importância da liberdade religiosa na 
Europa Ocidental e combateu a teocracia imperial.    

e) combateu o universo religioso do Feudalismo e propagou, 
em meio aos povos sem escrita, o paganismo greco-
romano.    

   
32. (Mackenzie 2017)  Ao longo de toda a História, a 
formação de colônias permitiu que a espécie humana 
pudesse se distribuir pelo mundo. Contudo, o crescimento 
populacional e econômico, verificado em algumas 
civilizações, determinou um novo tipo de colonização, que 
passou a ter o caráter de dominação e conquista territorial. 
 
Ao compararmos o processo de colonização romana com o 
português, fazem-se as seguintes afirmações: 
 
I. O sucesso em superar suas lutas sociais internas 

possibilitou aos romanos implantar o regime de império, 
implicando uma ação conquistadora, que, graças à ação do 
exército, levou à incorporação de novas regiões. Da 
mesma forma, após sucessivas guerras religiosas internas, 
para conquistar sua unificação, Portugal também adotou 
uma ação expansionista. 

II. Roma, além de conquistar territórios para o seu 
desenvolvimento econômico, também procurava criar um 
grande Império, aumentando sua supremacia em todo 
Oriente e Ocidente. Da mesma forma, Portugal, com o 
início do processo de expansão marítima, no século XIV, 

almejava criar uma grande nação ultramarina, 
restaurando o antigo Império Romano. 

III. O processo português de colonização correspondia ao 
modelo mercantilista europeu, no qual a exploração das 
colônias objetivava enriquecer a metrópole, sem a 
preocupação de desenvolvê-las. No caso romano, além 
da necessidade econômica, visando manter o 
escravismo, almejavam criar um grande Império, 
possibilitando que seus habitantes pudessem se tornar 
cidadãos de Roma. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente a I está correta.    
b) Somente a II está correta.    
c) Somente a III está correta.    
d) Somente a I e a II estão corretas.    
e) Somente a II e a III estão corretas.    
   
33. (Upf 2017)  No século XI, o bispo Adalberon de Laon 
escreveu:  
 
“A lei humana impõe duas condições: o nobre e o servo não 
estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são 
protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os 
fracos, protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os 
servos por sua vez têm outra condição. Esta raça de infelizes 
não tem nada sem sofrimento. Quem poderia reconstituir o 
esforço dos servos, o curso de sua vida e seus inúmeros 
trabalhos? Fornecer a todos alimento e vestimenta: eis a 
função do servo. Nenhum homem livre pode viver sem eles. 
Quando um trabalho se apresenta e é preciso encher a 
despensa, o rei e os bispos parecem se colocar sob a 
dependência de seus servos (...). A casa de Deus que parece 
una é portanto tripla: uns rezam, outros combatem e outros 
trabalham. Todos os três formam um conjunto e nãose 
separam: a obra de uns permite o trabalho dos outros dois e 
cada qual por sua vez presta seu apoio aos outros.”  
 
(In: FRANCO JR, Hilário. O Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 

1987, p.) 
 
 
O trecho destacado aborda a questão do trabalho na Idade 
Média. Sobre isso,é correto afirmar:  
a) A economia medieval conheceu períodos de profunda 

estagnação em razão do absoluto desinteresse dos 
homens pelo lucro, preocupados que estavam apenas 
com o culto de Deus e dos santos.     

b) Um traço próprio da mentalidade medieval, quando 
comparada à de uma época posterior, é a ausência da 
preocupação pelo trabalho material e sua produtividade.     

c) O grande número de festas religiosas imposto pela Igreja 
reduzia drasticamente os dias úteis de trabalho, 
provocando períodos de escassez de alimentos e, em 
consequência, maior preocupação dos homens com a 
vida eterna.    

d) O anseio por resgatar-se do pecado original e por 
santificar-se levou o homem medieval a considerar o 
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trabalho e seu produto um bem em si, ou seja, o caminho 
único que conduziria à felicidade eterna.    

e) Na época mercantilista, a supressão de um bom número 
de feriados religiosos foi a causa de ter nascido nos 
homens a obsessão pelo trabalho e pela produtividade, 
bem própria da mentalidade capitalista então nascente.    

   
34. (Espm 2017)  Um ano depois de terem saído das 
fronteiras da Arábia, em 633, os árabes já tinham 
atravessado o deserto e derrotado o imperador bizantino 
Heráclio, nas margens do rio Yarmuk; em três anos tinham 
tomado Damasco; cinco anos mais, Jerusalém; passados oito 
anos controlavam totalmente a Síria, a Palestina e o Egito. 
Em 20 anos, todo o Império Persa, até ao Oxus, tinha caído 
sob a espada árabe; em 30 era o Afeganistão e a maior parte 
do Punjab. 
 

Jaime Nogueira Pinto. O Islão e o Ocidente: a grande 
discórdia. 

 
 
A impressionante velocidade da expansão islâmica, tratada 
no texto, deve ser relacionada com:  
a) a solidariedade entre os povos;    
b) jejum do Ramadã;    
c) Jihad e Guerra Santa;    
d) rituais da Ashura;    
e) peregrinação a Meca.    
   
35. (Ufpr 2017)  Considere o fragmento abaixo: 
 
Durante a Idade Média, a figura feminina revestiu-se dos 
piores atributos imagináveis. Para os teólogos, além de 
infantil e inconstante, a mulher era mãe de todo pecado: 
Thomas Murner chamava-a de “Diabo doméstico”, enquanto 
Tomás de Aquino reservava-lhe a pecha de “macho 
deficiente”. Essas características levaram-na a ser o elo fraco 
das sociedades cristãs, a janela pela qual Satã adentrava 
territórios sacramentados. Sendo fraca de vontade e caráter, 
a mulher ficava à mercê das tentações demoníacas, 
tornando-se facilmente discípula e amante do Diabo.  

 
(SOUZA, Aníbal. Missionários e Feiticeiros. História: 

Questões e Debates, Curitiba, v. 13. jul./dez., 1996. p. 118.)  
 
 
Em relação ao imaginário na Idade Média, é correto afirmar 
que vigorava uma forte influência:  
a) cristã protestante e alto poder do clero, com grande 

perseguição contra os considerados heréticos.     
b) cristã protestante e alto poder do clero, além de pouca 

mobilidade social e grande perseguição contra os 
considerados vassalos.     

c) católica e alto poder do clero, além de pouca mobilidade 
social e grande perseguição contra os considerados 
heréticos.     

d) católica e alto poder dos nobres, além de grande 
mobilidade social e perseguição contra protestantes, 
considerados heréticos.     

e) católica e alto poder do clero, além de grande mobilidade 
social e perseguição contra os considerados vassalos.     

   
36. (Uece 2017)  Durante o período medieval, a Igreja 
Católica, herdeira das tradições romanas, sobressaiu-se 
como a mais poderosa instituição e grande baluarte da 
cultura europeia. À medida que avançava e convertia novos 
povos ao cristianismo, ampliava mais ainda seu poderio 
espiritual e material, e fundia a cultura romana com a dos 
povos convertidos. 
 
No que se refere ao papel da Igreja Católica na cultura 
europeia medieval, é correto afirmar que  
a) a literatura medieval era dominada pelo tema religioso 

imposto pela Igreja Católica; nesse período não se 
escreveu sobre nada que não estivesse no Livro Sagrado.    

b) a educação formal espalhou-se pela Europa através da 
Igreja Católica, à qual estavam ligadas as escolas e as 
universidades medievais.    

c) a filosofia escolástica nascida nas universidades católicas 
opunha-se à fusão da fé cristã com o pensamento 
racional humanista.    

d) apesar de controlar a literatura, as artes plásticas ficaram 
livres de qualquer tipo de cerceamento religioso por 
parte da Igreja Católica.    

   
37. (Mackenzie 2017)  Leia os textos a seguir: 
 
“De Tarkala à cidade de Gana, gastam-se três meses de 
marcha um deserto árido. No país de Gana, o ouro nasce 
como plantas na areia, do mesmo modo que as cenouras. É 
colhido ao nascer do sol”. 
Ibn al-Fakih. Citado em: Alberto da Costa e Silva. Imagens da 
África: da Antiguidade ao século XIX. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012, p. 32. 
 
 
“[Gana] é a terra do ouro. (...) Toda a gente do Magreb sabe, 
e ninguém disto discrepa, que o rei de Gana possui em seu 
palácio um bloco de ouro pesando 30 arratéis (cerca de 14 
kg). Esse bloco de ouro foi criado por Deus, sem ter sido 
fundido ao fogo ou trabalhado por instrumento. Foi, porém, 
furado de um lado ao outro, a fim de que nele pudesse ser 
amarrado o cavalo do rei. É algo curioso que não se encontra 
em nenhum outro lugar do mundo e que ninguém possui a 
não ser o rei, que disso se vangloria diante de todos os 
soberanos do Sudão”. 

 
Al-Idrisi. Citado em: Alberto da Costa e Silva. Imagens da 

África: da Antiguidade ao século XIX. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012, p. 37. 

 
 
Os textos foram escritos por viajantes árabes ao observarem 
aspectos sobre o Reino de Gana, na África, durante a Idade 
Média europeia. Pela análise dos excertos, é correto afirmar 
que tal Reino  
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a) causava espanto e admiração, tanto pelo 
desenvolvimento econômico como pelo poder teocrático 
politeísta de governante.    

b) causava estranhamento em seus visitantes, tanto pela 
quantidade exagerada de metais preciosos disponíveis 
como pelo poder autoritário do governante.    

c) provocava perplexidade nos viajantes, pois não 
compreendiam seu desenvolvimento em meio a um 
continente marcado pela inexistência de civilizações.     

d) desenvolveu-se sustentado pela riqueza do ouro e pela 
crença monoteísta, fator que o desqualificava perante os 
viajantes que ali passavam.     

e) impressionava seus visitantes, tanto pela opulência 
trazida pelo ouro como pela sua complexa organização 
política e social.    

   
38. (Espcex (Aman) 2017)  O século X é caracterizado, na 
Europa, pela desestruturação do Império Carolíngio e pelas 
invasões de outros povos. Esta situação acabou 
intensificando um processo de ruralização já em andamento 
e a procura da proteção militar oferecida pelos nobres e 
guerreiros, por parte das pessoas pobres ou com menos 
recursos. Era o início do que ficou conhecido como 
feudalismo. As instituições feudais se originaram de 
elementos romanos e germânicos. 
 
São elementos germânicos:  
a) economia agropastoril, comitatus, beneficiun.    
b) comitatus, fragmentação do poder político, beneficiun.    
c) colonato, comitatus, fragmentação do poder político.    
d) comitatus, beneficiun, colonato.    
e) fragmentação do poder político, economia agropastoril, 

beneficiun.    
   
39. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  “[Na Europa, 
criaram-se] condições favoráveis para o estudo da Medicina 
(...). Um fator decisivo (...) foi a retomada da herança antiga. 
(...) Em boa parte, o Ocidente tomou contato com a herança 
científica clássica graças às culturas bizantina e muçulmana. 
A partir do século XII foram feitas inúmeras traduções do 
grego e do árabe para o latim, um pouco em Veneza (por 
seus contatos com Bizâncio), um pouco na Sicília 
(anteriormente ocupada por bizantinos e islamitas) e 
sobretudo na Espanha.” 
 
FRANCO JR. Hilário. A Idade Média, Nascimento do Ocidente. 

São Paulo: Brasiliense, 2001, pp. 158 
 
 
“(...) Ocupei-me então em dominar os vários textos e 
comentários sobre as ciências naturais e as metafísicas até 
se abrirem para mim todas as portas do saber. Em seguida 
desejei estudar medicina e empreendi a leitura de todos os 
livros que tinham sido escritos sobre esse assunto. A 
medicina não é uma ciência difícil e naturalmente em muito 
pouco tempo me distingui nela, de maneira em que físicos 
qualificados começaram a ler medicina comigo. (...)” 

 

AVICENA, apud. ESPINOSA, Fernanda. Antologia de textos 
históricos medievais. Lisboa: Livraria Costa Sá da Costa 

Editora, 1972, pp. 119-120. 
 
 
A partir dos textos, é possível afirmar que o estudo da 
medicina durante a Idade Média Central (séc. XI-XIII)  
a) desenvolvia-se na Europa com base em pesquisas 

empíricas que visavam a confirmar as verdades teológicas 
reveladas pelos textos cristãos sagrados, e seguia para 
Bizâncio pelas rotas comerciais.    

b) baseava-se na tradução para o latim de obras antigas 
chegadas ao Ocidente por intermédio de bizantinos e 
muçulmanos, e estudos recentes das mesmas feitos por 
muçulmanos, como Avicena.    

c) realizava-se sob a orientação de mestres bizantinos, que 
vinham do Oriente ensinar as teorias clássicas 
apreendidas das obras de filósofos e cientistas gregos 
como Aristóteles e Hipócrates.    

d) destinava-se a proporcionar aos europeus os 
conhecimentos necessários para enfrentar as frequentes 
epidemias nas cidades e nos campos, que já tinham sido 
eliminadas no Oriente.    

   
40. (Pucsp 2017)  “Há quinze anos (...) fiz a pergunta: o que 
sabemos das mulheres [medievais]? (...) tratei de descobrir, 
no meio de todos os vestígios deixados pelas damas do 
século XII. Apreciava-as. Sabia bem que não veria nada de 
seu rosto, de seus gestos, de sua maneira de dançar, de rir, 
mas esperava perceber alguns aspectos de sua conduta, o 
que pensavam de si próprias, do mundo e dos homens. Não 
entrevi mais que sombras, vacilantes, inapreensíveis. 
Nenhuma de suas palavras me chegou diretamente.”  
 

DUBY, Georges. Eva e os padres. São Paulo: Cia das Letras, 
2001, p. 167. 

 
 
“(...) não há camponês nem mundo rural na literatura dos 
séculos V e VI [embora] a realidade mais profunda da 
história da Alta Idade Média Ocidental [seja a da] ruralização 
da economia e da sociedade. (...) Os atores desse fenômeno 
primordial não aparecem na literatura da época [senão] sob 
diversos disfarces.”  

LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito de Idade Média. 
Petrópolis: Vozes, 2013, pp. 168-169. Adaptado. 

 
 
Uma das explicações possíveis para que os medievalistas 
obtenham informações indiretas sobre as mulheres e 
encontrem os camponeses “disfarçados” é que:  
a) Os documentos feitos pelas mulheres, embora 

abundantes, não tratam de muitos aspectos da vida 
cotidiana e os camponeses só faziam registros ligados à 
produção.     

b) As mulheres e os camponeses eram desconsiderados 
numa sociedade que valorizava a guerra, e na qual apenas 
a nobreza laica produzia os registros do cotidiano.    
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c) Os documentos dessa época foram produzidos por 
clérigos, que monopolizavam a escrita, e deixaram 
registrada a visão que possuíam sobre a sociedade da 
época.    

d) As mulheres da Igreja viviam separadas do mundo, não 
tinham informações sobre a vida cotidiana de outras 
mulheres nem dos camponeses para registrar.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
A alternativa [B] está correta porque o crescimento das 
cidades na Europa feudal em paralelo ao crescimento 
demográfico aumenta o consumo dos produtos gerando o 
aperfeiçoamento das raças com métodos mais racionais na 
criação do gado. As alternativas incorretas são: [A], porque o 
trabalho escravo não está associado ao consumo dos 
produtos; [C], [D] e [E] porque não havia padronização dos 
impostos, uniformização de processo produtivo e 
desconcentração fundiária, e estes não alavancariam a 
melhoria das raças. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
Ao final da chamada Baixa Idade Média, momento de 
surgimento da cultura renascentista, algumas modificações 
importantes marcaram a vida europeia. Dentre tais 
modificações, o ressurgimento das cidades e do comércio 
merece destaque. Esses ressurgimentos contribuíram para 
um novo desenvolvimento da vida urbana.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
O texto deixa claro que, em se tratando da Cristandade 
Medieval, a noção de “baixo” e “alto”, alusiva a terra e aos 
céus, encaixa-se melhor do que a noção de “centro” e 
“periferia”. Ou seja, “baixo” e “alto” definem melhor a 
hierarquia pregada pela Cristandade Medieval.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O Império Romano 
falava o latim, porém com a invasão de outros povos 
denominados de Germânicos ocorreu uma fusão do Latim 
vulgar utilizado pelo povo romano com os dialetos 
“bárbaros” surgindo novas línguas denominadas de 
neolatinas, entre elas, o Português, Espanhol, Francês, 
Italiano, Romeno, entre outras.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
O Feudalismo ancorava-se em algumas bases bem sólidas: 
prestígio ligado à posse da terra, economia agrária, 
sociedade ruralizada e servidão. Tais bases aparecem no 
excerto.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
A primeira frase do texto fornece a resposta para a questão: 
“(...) a era feudal tinha legado às sociedades que a seguiram 

a cavalaria, cristalizada em nobreza (...)”. Ou seja, a 
valorização do militarismo está associada à relação entre 
cavalaria e nobreza.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. Correção a partir da 
incorreta, [II]. No contexto de transição do mundo antigo 
para o medievo ou do mundo escravista romano para o 
mundo feudal que vigorou na Europa ainda não existiam os 
Estados Nacionais Modernos, estes surgiram na Baixa Idade 
Média, entre os séculos XII ao XV. Vale dizer que Itália e 
Alemanha só conseguiram a unificação política no ano de 
1871.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
O texto faz uma correlação interessante: nos locais onde as 
religiões cristã e muçulmana mais se desenvolveram, houve, 
também, um desenvolvimento ambiental, econômico e 
social, descrito no texto pelos clarões em meio às matas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
Ao mostrar que as mulheres se envolviam nas guerras 
medievais, seja protagonizando, sofrendo ou mediando a 
paz, o texto deixa claro que o papel da mulher naquela 
sociedade englobava vários aspectos de atuação, e não 
apenas o familiar.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. Ao longo da Idade 
Média surgiram diversos mosteiros na Europa. A vida 
monástica era simples e dura, pautada no trabalho manual e 
espiritual, reza e trabalho. Os mosteiros medievais eram 
verdadeiras bibliotecas, os monges traduziam e 
transcreviam obras clássicas contribuindo muito para a 
preservação do patrimônio cultural da humanidade.   
 
Resposta da questão 10: 
 [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 11: 
 [A] 
 
À exceção do exposto na alternativa [A], todas as demais 
alternativas não apresentam preceitos ou dogmas do 
Islamismo. A defesa dos seus pares, ou seja, de outros 
muçulmanos, é um preceito religioso do Islã.   
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Resposta da questão 12: 
 [E] 
 
Entre a morte do Profeta Maomé e o século VII, durante a 
chamada Alta Idade Média, a civilização árabe atingiu seu 
apogeu, expandindo-se para além do Oriente, em especial 
pela Península Ibérica. Grandes estudiosos e conhecedores 
de ciências importantes, como a Matemática e a Medicina, 
os árabes contribuíram para o crescimento do conhecimento 
no Ocidente, influenciando, assim, o Renascimento.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
Na chamada Alta Idade Média, em especial a partir do século 
VII, quando a civilização árabe, após o estabelecimento do 
Islamismo, passou a se expandir pela Europa Ocidental, 
árabes e cristãos passaram a se enfrentar em diversos 
territórios, o que levou a algumas guerras, como as Cruzadas 
e a Guerra de Reconquista.   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
Alguns fatores explicam o pioneirismo e o sucesso das 
navegações portuguesas na transição entre a Idade Média e 
a Idade Moderna. Dentre esses fatores podemos citar a 
aliança entre a Monarquia recém instaurada e a burguesia 
marítima portuguesa. Tal aliança apoiou e financiou o 
projeto de expansão marítima em Portugal.   
 
Resposta da questão 15: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. O texto deixa claro 
que os indianos é que se beneficiaram com as Grandes 
Navegações ao exigirem metais preciosos em troca de seus 
produtos. Daí que Vasco das Gama afirma “então foram eles 
que nos descobriram”.   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
A afirmativa [IV] está incorreta porque o Reino do Congo era 
perfeitamente organizado em termos políticos bem antes da 
chegada dos portugueses à África. O sistema encabeçado 
pelo manicongo, que contava, inclusive, com ramificações 
locais de poder, funcionava de maneira natural.   
 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
Apesar das guerras travadas pelo Sacro Império Romano 
Germânico e da instabilidade política da Alta Idade Média, o 
presente do Sultão egípcio representa um ato de diplomacia 
e cordialidade entre os dois Impérios.    
 

Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. O texto menciona o 
surgimento e o desenvolvimento da burguesia na Europa 
durante a Baixa Idade Média. Esse grupo foi conquistando 
espaço dentro de uma sociedade feudal, portanto além de 
se apropriar dos meios de produção também foi comprando 
títulos de nobres e terras. Na final da Idade Média surgiram 
os Estados Nacionais Modernos através de uma aliança 
entre rei e burguesia com a centralização do poder nas mãos 
dos monarcas e a economia nas mãos da burguesia.   
 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 
Guerra Santa caracteriza um recurso extremista que algumas 
religiões monoteístas utilizaram ao longo da história para 
propagar sua fé, podem ser citados o Islamismo e o 
Cristianismo.  
As Cruzadas ocorreram entre os séculos XI ao XIV, trata-se 
de uma ofensiva da Europa cristã contra o Islamismo para 
libertar Jerusalém. As Guerras de Reconquista aconteceram 
no contexto das Cruzadas, quando os Ibéricos lutaram para 
expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. A 
alternativa [C] está correta.   
 
Resposta da questão 20: 
 [A] 
 
As Cruzadas, guerra santa deflagrada pela Igreja Católica 
contra os muçulmanos pelo domínio de Jerusalém, obrigou 
monges de várias ordens a mesclar funções religiosas com 
funções militares. Dentre tais ordens podemos citar a dos 
Hospitalários, a dos Templários e a dos Teutônicos.   
 
Resposta da questão 21: 
 [A] 
 
As rebeliões camponesas, que ajudaram a compor o quadro 
que levou o Feudalismo a ruir, se explicam pelas dificuldades 
de produção e financeira dos camponeses derivadas da 
grave crise agrícola que abateu a Europa Ocidental entre os 
séculos XII e XIV. Tais dificuldades levaram os camponeses a 
não mais conseguir cumprir com suas obrigações junto aos 
seus senhores feudais.   
 
Resposta da questão 22: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. No século XIV, 
praticamente a metade da população europeia morreu em 
função de diversos fatores, tais como, a Grande Fome, a 
Peste Negra e as Revoltas Camponesas. A imagem retrata 
pessoas contaminadas pela Peste Negra no final da Idade 
Média.   
 
Resposta da questão 23: 
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 [D] 
 
A leitura em Bizâncio era uma prática cultural, que envolvia 
a construção de espaços sociais e atingia todos os 
segmentos da sociedade. Durante a Baixa Idade Média, a 
influência dos intelectuais bizantinos chegou ao Ocidente, 
provocando os fenômenos presentes nos textos.   
 
Resposta da questão 24: 
 [D] 
 
Todas as afirmativas estão corretas.   
 
Resposta da questão 25: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. O texto do 
historiador faz referência a “Peste Negra” que dizimou 
praticamente um terço da população europeia no século XIV 
contribuindo para o esgotamento do regime feudal. A 
população, desesperada, tentava de diversas formas evitar a 
contaminação da doença adotando medidas como o 
isolamento, ervas, perfumes, entre outras.   
 
Resposta da questão 26: 
 [A] 
 
A Reconquista Ibérica (a expulsão dos muçulmanos da 
Península Ibérica) caracterizou-se pela união de diferentes 
reinos baseada no Cristianismo, a despeito das diferenças 
étnicas dos habitantes. Tal união criou a força necessária 
para que os cristãos conseguissem expulsar os muçulmanos, 
que habitavam a Península desde o século VII. Tal expulsão 
levou à formação de Espanha e Portugal.   
 
Resposta da questão 27: 
 [B] 
 
O contexto descrito foi consequência direta das Cruzadas, 
guerra religiosa entre cristãos e árabes que promoveu a 
reabertura do Mar Mediterrâneo e o renascimento do 
comércio entre Ocidente e Oriente.   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Durante o medievo, a 
sociedade se caracterizava por ser estamental, isto é, os 
indivíduos raramente mudavam de condição 
socioeconômica, a qual era determinada, na maioria das 
vezes, pelo nascimento. Assim, clérigos, nobres e servos 
ocupavam um lugar muito bem definido na estrutura social. 
Neste sentido, a Dança Macabra propunha uma crítica, pois 
igualava as pessoas em face do fenômeno da morte, 
independentemente da posição ocupada ou da fortuna 
pessoal.   
 
Resposta da questão 29: 

 [D] 
 
O conceito de riqueza na Idade Média era muito diferente 
do atual, uma vez que a circulação de moedas era quase 
nula e o poder estava relacionado à posse da terra. Sendo 
assim, o nascimento, ou seja, o pertencimento a 
determinadas famílias, era o que dava acesso aos cargos de 
poder. Apenas no final da Idade Média, entre os séculos XII e 
XV, é que surgirão novos grupos sociais, ligados ao comércio, 
que darão nova constituição à noção de riqueza.   
 
Resposta da questão 30: 
 [E] 
 
Dentro da ótica europeia, a escravidão era vista, além do 
valor lucrativo, como um ensino civilizatório para os 
africanos, em especial pela questão religiosa.   
 
Resposta da questão 31: 
 [A] 
 
O texto deixa claro que, na passagem da Antiguidade para a 
Idade Média, uma das poucas “pontes” foi a presença e 
influência da Igreja Católica. Surgida durante o Império 
Romano, a Igreja Católica “sobreviveu” ao caos da derrocada 
romana e tornou-se a instituição mais influente do 
Feudalismo.    
 
Resposta da questão 32: 
 ANULADA 
 
Gabarito Oficial: [C] 
Gabarito SuperPro®: ANULADA 
 
Nenhuma das afirmativas está correta. O erro na afirmativa 
[III] está no fato de que a cidadania na Roma Antiga era 
restrita aos homens livres, mas, mesmo assim, nem todos os 
homens livres eram considerados cidadãos. Apenas uma 
pequena parcela – os patrícios – exerciam a cidadania plena. 
Sendo assim, as populações dos lugares conquistados por 
Roma não se tornavam cidadãs em Roma.   
 
Resposta da questão 33: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O texto do bispo 
Adalberon de Laon faz referência aos três estamentos no 
contexto feudal: Clero, nobreza e servo possuíam uma 
função específica no mundo medieval. O clero cuidava da 
parte espiritual, a nobreza protegia a sociedade e o servo 
produzia a base material da sociedade. Diferente do 
contexto capitalista, que valoriza o trabalho e a eficiência 
produtiva, no mundo feudal o trabalho era concebido de 
maneira negativa e a produção era baixa.   
 
Resposta da questão 34: 
 [C] 
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Somente a proposição [C] está correta. A questão remete a 
expansão dos árabes muçulmanos para o Oriente Médio, 
norte da África e Península Ibérica principalmente após a 
morte do profeta Maomé em 632 e durante a dinastia 
Omíadas, 660-750. Esta expansão estava ancorada no livro 
sagrado denominado Alcorão e na ideia de Jihad ou a Guerra 
Santa, um dos pilares da fé islâmica. Jihad significa esforço 
ou empenho para divulgar o islamismo.    
 
Resposta da questão 35: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. A questão aborda o 
imaginário social construído na Idade Média na Europa 
vinculado ao forte poder do alto clero dentro da Igreja 
católica. A Igreja possuía o domínio cultural, econômico e 
religioso. Não havia o cristianismo protestante durante este 
período e muito menos grande mobilidade social. O 
casamento, o tempo, as festas, visão de mundo, etc.Tudo 
era dominado pela força da Igreja.   
 
Resposta da questão 36: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. No Baixo Império 
Romano, séculos III, IV e V, as ideias cristãs, as invasões 
bárbaras e a crise interna contribuíram para o fim do 
Império Romano do Ocidente no ano de 476. Esta data 
marca o final da Idade antiga e o início da Idade Média. 
Diante do caos político, econômico e social que estava 
mergulhada a Europa, a Igreja católica surgiu como a única 
instituição capaz de organizar a sociedade em torno das 
ideias cristãs atuando no processo de conversão dos 
bárbaros, criando escolas, mosteiros e universidades.   
 
Resposta da questão 37: 
 [E] 
 
Os textos deixam clara a admiração dos viajantes com a 
abundância de ouro em Gana. Além disso, a organização 
política do reino, muito bem desenvolvida em torno do rei 
ganês, também chamava a atenção de quem visitava Gana.   
 
Resposta da questão 38: 
 [A] 
 
Característica típicas do Feudalismo, como a ruralização, a 
vassalagem e a servidão tiveram origem em hábitos 
germânicos, como os apresentados na alternativa [A].   
 
Resposta da questão 39: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Os excertos 
mencionam sobre o estudo da medicina na Idade Média, 
séculos V ao XV. As obras referentes à medicina 
desenvolvidas na Antiguidade Clássica, sobretudo dos 
gregos, elaboradas em Alexandria, cidade situada no Norte 

do Egito chegaram até a Idade Média graças aos impérios 
Bizantino e Muçulmano que tinham como base cultural a 
cultura grega. A língua falada no Império Bizantino era grega 
e no Império Árabe-muçulmano ocorreu um intenso estudo 
da medicina através do médico Avicena (980-1037), autor da 
obra Canon, um tratado de medicina que serviu de 
referencia para a Europa até no século XVII.    
 
Resposta da questão 40: 
 [C] 
 
O domínio da escrita era bastante restrito na Idade Média. 
Em geral, por toda a Europa Ocidental, a Igreja era detentora 
quase única do saber escrever, o que fez com que seus 
membros dominassem a escrita literária da época. Sendo 
assim, os clérigos, ao registrarem o período, deram ênfase 
aos estratos sociais que dominavam os rumos da era, a 
saber, os homens pertencentes à nobreza.    
 
 


