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1. (Fuvest 2017)   

 
 
Esta imagem integra o manuscrito de uma das mais 
notáveis obras da cultura medieval. A alternativa que 
melhor caracteriza o documento é:  
a) Fábula que enuncia o ideal eclesiástico, mescla a 

aventura cavalheiresca, o amor romântico e as 
aspirações religiosas que simbolizaram o espírito 
das cruzadas.    

b) Poema inacabado que narra a viagem de formação 
de um cavaleiro e a busca do cálice sagrado; sua 
composição mistura elementos pagãos e cristãos.    

c) Cordel muito popular, elaborado com base nos 
épicos celtas e lendas bretãs, divulgado para a 
conversão de fiéis durante a expansão do 
Cristianismo pelo Oriente.    

d) Peça teatral que serviu para fortalecer o espírito 
nacionalista da Inglaterra, unindo a figura de um 
governante invencível a um símbolo cristão.    

e) Romance que condensa vários textos, empregado 
pela Igreja para encorajar a aristocracia a assumir 
uma função idealizada na luta contra os inimigos de 
Deus.     

   
2. (Pucsp 2017)  “No ano de 590, quando a peste e a 
fome devastam a Gália, um enxame de moscas faz 
enlouquecer um camponês de Berry enquanto este 
cortava lenha na floresta. Ele se transforma em 
pregador itinerante, vestindo peles de animais, 
acompanhado de uma mulher a quem chama de 
Maria, enquanto ele mesmo se faz passar por Cristo. 
Ele anuncia o futuro, cura os doentes. Segue-o uma 
multidão de camponeses, pobres e até mesmo padres. 
Sua atitude ganha logo um aspecto revolucionário. [...] 
O bispo do Puy manda assassiná-lo e, torturando a 
pobre Maria, consegue as confissões desejadas.” 

 
Jacques Le Goff. Por uma outra Idade Média. 

Petrópolis: Vozes, 2013, p. 181-182 
 
 
O relato expõe traços de uma mentalidade que 
caracterizou o Ocidente medieval. Entre esses traços, 
pode-se mencionar:  
a) a proliferação de heresias e a atitude tolerante, da 

parte dos líderes políticos e religiosos, ante as 
diferentes crenças.    

b) o temor diante de fenômenos naturais e a visão, 
pelos setores hegemônicos, do campesinato como 
potencialmente perigoso.    

c) a hegemonia do pensamento místico e a 
inexistência, entre os camponeses, de 
conhecimentos sobre a fauna e a flora.    

d) o caráter violento das relações sociais e o 
desprezo, pelos setores eclesiásticos, em relação 
ao meio ambiente.    

   
3. (Unesp 2017)  Em Aire-sur-la-Lys, em 15 de agosto 
de 1335, Jean de Picquigny, governador do condado 
de Artois, permite ao “maior, aos 1almotacés e à 
comunidade da cidade construir uma torre com um 
sino especial, por causa do mister da tecelagem e de 
outros misteres em que vários operários deslocam-se 
habitualmente em certas horas do dia”. 

Jacques Le Goff. Por uma outra Idade Média, 2013. 
Adaptado. 

 
 

1almotacé: inspetor municipal. 
 
O texto revela  
a) a persistência da concepção antiga de emprego do 

tempo, associada aos ciclos da natureza.    
b) a persistência da concepção artesanal de emprego 

do tempo, associada à busca de maior qualidade.    
c) o surgimento de uma nova concepção de emprego 

do tempo, associada ao exercício do trabalho.    
d) o surgimento de uma nova concepção de emprego 

do tempo, associada à valorização do ócio.    
e) a persistência da concepção eclesiástica de 

emprego do tempo, associada à ditadura do relógio.    
   
4. (Fuvest 2017)   

 
 
Encontram-se assinaladas no mapa, sobre as 
fronteiras dos países atuais, as rotas eurasianas de 
comércio a longa distância que, no início da Idade 
Moderna, cruzavam o Império Otomano, demarcado 
pelo quadro. 
 
A respeito dessas rotas, das regiões que elas 
atravessavam e das relações de poder que elas 
envolviam, é correto afirmar que  
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a) a China, com baixo grau de desenvolvimento 
político e econômico, era exportadora de produtos 
primários para a Europa.    

b) a Índia era uma economia fracamente vinculada ao 
comércio a longa distância, em vista da pouca 
demanda por seus produtos.    

c) a Europa, a despeito do poder otomano, exercia 
domínio incontestável sobre o conjunto das 
atividades comerciais eurasianas.    

d) a África Ocidental se encontrava em posição 
subordinada ao poderio otomano, funcionando 
como sua principal fonte de escravos.    

e) o Império Otomano, ao intermediar as trocas a 
longa distância, forçou os europeus a buscar rotas 
alternativas de acesso ao Oriente.     

   
5. (Fgv 2017)  Perante esta sociedade, a burguesia 
está longe de assumir uma atitude revolucionária. Não 
protesta nem contra a autoridade dos príncipes 
territoriais, nem contra os privilégios da nobreza, nem, 
principalmente, contra a Igreja. (...) A única coisa de 
que trata é a conquista do seu lugar. As suas 
reivindicações não excedem os limites das 
necessidades mais indispensáveis. 
 

Henri Pirenne. História econômica e social da Idade 
Média, 1978. 

 
 
Segundo o texto, é correto afirmar que  
a) a burguesia, nascida da própria sociedade 

medieval, nela não tem lugar; para conquistá-lo, 
suas reivindicações são a liberdade de ir e vir, 
elaborar contratos, dispor de seus bens, fazer 
comércio, liberdade administrativa das cidades, ou 
seja, não tem o objetivo de destruir a nobreza e o 
clero.    

b) os burgueses, enriquecidos pelo comércio, 
reivindicam privilégios semelhantes aos da nobreza 
e do clero na sociedade moderna; acentuadamente 
revolucionários, os seus interesses significam título, 
terras e servos para garantirem um lugar compatível 
com sua riqueza.    

c) o território da burguesia é o solo urbano, a cidade 
como sinônimo de liberdade, protegida da 
exploração da nobreza e do clero; para isso, cria o 
direito urbano, isto é, leis para o comércio, a justiça 
e a administração que, de forma revolucionária, 
asseguram-lhe um lugar na sociedade moderna.    

d) a sociedade medieval tem um lugar específico para 
os burgueses, pois as liberdades, as leis, a justiça e 
a administração estão em suas mãos; tal situação 
tem o objetivo de brecar o poder político e 
econômico dos nobres e da Igreja, fortalecidos pela 
expansão da servidão e pelo declínio do comércio.    

e) com exigências revolucionárias, como liberdade 
comercial, jurídica e territorial, a burguesia, cada 
vez mais rica, visa destruir a sociedade medieval; 
esta, por sua vez, barra a ascensão econômica e 
política da burguesia, ao fortalecer a servidão no 

campo e impedir as transações comerciais na 
cidade.    

   
6. (Pucsp 2016)  “As fugidias confissões que os 
inquisidores tentavam arrancar dos acusados 
proporcionam ao pesquisador atual as informações 
que ele busca – claro que com um objetivo totalmente 
diferente. Mas, enquanto lia os processos 
inquisitoriais, muitas vezes tive a impressão de estar 
postado atrás dos juízes para espiar seus passos, 
esperando, exatamente como eles, que os supostos 
culpados se decidissem a falar das suas crenças.” 
 

Carlo Ginzburg. O fio e os rastros. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 283-284. Adaptado.  

 
 
O texto aponta semelhanças entre a expectativa do 
inquisidor, que colhia os depoimentos daqueles que 
eram julgados pelo Santo Ofício, e a expectativa do 
pesquisador, que, séculos depois, analisa os 
processos inquisitoriais. O “objetivo totalmente 
diferente” de cada um deles pode ser assim 
caracterizado:  
a) enquanto o inquisidor desejava salvar a alma do 

acusado, por meio da expiação de seus pecados, o 
pesquisador consegue descobrir, no depoimento, a 
verdade completa e absoluta sobre o período.    

b) enquanto o inquisidor ampliava os limites da fé 
cristã, ao perdoar os erros do acusado, o 
pesquisador consegue identificar a fé superior do 
membro da Igreja e os pecados cometidos pelos 
réus.    

c) enquanto o inquisidor pretendia obter, do acusado, 
uma confissão ou o reconhecimento de culpa, o 
pesquisador deseja encontrar, no processo, indícios 
que o ajudem a compreender aquela experiência 
histórica.    

d) enquanto o inquisidor assumia uma atitude de 
tolerância e respeito perante o acusado, o 
pesquisador penetra indevidamente na intimidade 
dessas duas pessoas.    

   
7. (Unesp 2016)  Eis dois homens à frente: um, que 
quer servir; o outro, que aceita, ou deseja, ser chefe. 
O primeiro une as mãos e, assim juntas, coloca-as nas 
mãos do segundo: claro símbolo de submissão, cujo 
sentido, por vezes, era ainda acentuado pela 
genuflexão. Ao mesmo tempo, a personagem que 
oferece as mãos pronuncia algumas palavras, muito 
breves, pelas quais se reconhece “o homem” de quem 
está na sua frente. Depois, chefe e subordinado 
beijam-se na boca: símbolo de acordo e de amizade. 
Eram estes – muito simples e, por isso mesmo, 
eminentemente adequados para impressionar 
espíritos tão sensíveis às coisas – os gestos que 
serviam para estabelecer um dos vínculos mais fortes 
que a época feudal conheceu. 
 

(Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987.) 
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O texto e a imagem referem-se à cerimônia que  
a) consagra bispos e cardeais.    
b) estabelece as relações de vassalagem.    
c) estabelece as relações de servidão.    
d) consagra o poder municipal.    
e) estabelece as relações de realeza.    
   
8. (Unesp 2016)  Os mosteiros eram em primeiro lugar 
casas, cada uma abrigando sua “família”, e as mais 
perfeitas, com efeito, as mais bem ordenadas: de um 
lado, desde o século IX, os mais abundantes recursos 
convergiam para a instituição monástica, levando-a 
aos postos avançados do progresso cultural; do outro, 
tudo ali se encontrava organizado em função de um 
projeto de perfeição, nítido, bem estabelecido, 
rigorosamente medido. 
 

(Georges Duby. “A vida privada nas casas 
aristocráticas da França feudal”. 

História da vida privada, vol. 2, 1992. Adaptado.) 
 
 
A caracterização do mosteiro medieval como uma 
“casa”, um “posto avançado do progresso cultural” e 
um “projeto de perfeição” pode ser explicada pela 
disposição monástica de  
a) valorizar a vida privada, participar ativamente da 

vida política e combater o mal.    
b) recuperar a experiência histórica e pessoal do 

Salvador durante sua estada no mundo dos vivos.    
c) recolher-se a uma comunidade fechada para orar, 

estudar e combater a desordem do mundo.    
d) identificar-se com as condições de privação por que 

passavam as famílias pobres, celebrar a tradição 
escolástica e agir de forma ética.    

e) reconhecer a humanidade como solidária e unida 
num esforço de salvação da alma dos fiéis e dos 
infiéis.    

   
9. (Fgv 2016)  “Em muitos reinos sudaneses, 
sobretudo entre os reis e as elites, o islamismo foi bem 
recebido e conseguiu vários adeptos, tendo chegado à 
região da savana africana, provavelmente, antes do 
século XI, trazido pela família árabe-berbere dos 
Kunta. 
(...) O islamismo possuía alguns preceitos atraentes e 
aceitáveis pelas concepções religiosas africanas, (...) 
associava as histórias sagradas às genealogias, 
acreditava na revelação divina, na existência de um 
criador e no destino. (...) O escritor árabe Ibn Batuta 
relatou, no século XIV, que o rei do Mali, numa manhã, 
comemorou a data islâmica do fim do Ramadã e, à 
tarde, presenciou um ritual da religião tradicional 
realizado por trovadores com máscaras de aves.” 
 

(Regiane Augusto de Mattos, História e cultura afro-
brasileira. 2011)  

 
 
Considerando o trecho e os conhecimentos sobre a 
história da África, é correto afirmar que  
a) a penetração do islamismo nas regiões 

subsaarianas mostrou-se superficial porque atingiu 
poucos setores sociais, especialmente aqueles 
voltados aos negócios comerciais, além de sofrer 
forte concorrência do cristianismo.    

b) a presença do islamismo no continente africano 
derivou da impossibilidade dos árabes em ocupar 
regiões na Península Ibérica, o que os levou à 
invasão de territórios subsaarianos, onde ocorreu 
violenta imposição religiosa.    

c) o desprezo das sociedades africanas pela tradição 
árabe gerou transações comerciais marcadas pela 
desconfiança recíproca, desprezo mudado, 
posteriormente, com o abandono das religiões 
primitivas da África e com a hegemonia do 
islamismo.    

d) o comércio transaariano foi uma das portas de 
entrada do islamismo na África, e essa religião, em 
algumas regiões do continente, ou incorporou-se às 
religiões tradicionais ou facilitou uma convivência 
relativamente harmônica.    

e) as correntes islâmicas mais moderadas, caso dos 
sunitas, influenciaram as principais lideranças da 
África ocidental, possibilitando a formação de novas 
denominações religiosas, não islâmicas, desligadas 
das tradições tribais locais.    

   
10. (Unesp 2016)  Examine a iluminura extraída do 
manuscrito Al-Maqamat, de Abu Muhammed al-Kasim 
al-Hariri, 1237. 
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A imagem pode ser associada à tradição dos 
conhecimentos desenvolvidos no mundo árabe-
islâmico durante a Idade Média e revela  
a) a inexistência de instrumental médico nas 

sociedades islâmicas, que impediam qualquer tipo 
de corte nos corpos.    

b) a preparação do cadáver feminino para a cremação, 
principal culto funerário desenvolvido nas 
sociedades islâmicas.    

c) a condenação imposta pelas autoridades religiosas 
islâmicas às pessoas que cuidavam de doentes e 
mulheres grávidas.    

d) o desenvolvimento da medicina nas sociedades 
islâmicas, o que permitiu avanços, como a 
descrição da varíola e o emprego de anestesia em 
cirurgias.    

e) o repúdio, nas sociedades islâmicas, à 
representação do nu feminino, o que provocou 
sucessivas punições civis e religiosas a artistas.    

   
11. (Unicamp 2016)  Reproduz-se, abaixo, trecho de 
um sermão do bispo Cesário de Arles (470-542), 
dirigido a uma paróquia rural.  
 
“Vede, irmãos, como quem recorre à Igreja em sua 
doença obtém a saúde do corpo e a remissão dos 
pecados. Se é possível, pois, encontrar este duplo 
benefício na Igreja, por que há infelizes que se 
empenham em causar mal a si mesmos, procurando 
os mais variados sortilégios: recorrendo a 
encantadores, a feitiçarias em fontes e árvores, 
amuletos, charlatães, videntes e adivinhos?” 
 

(Fonte: 
http://www.institutosapientia.com.br/site/index.php?opti
on=co_content&view=article&id=1397:sao-cesario-de-

arles-sermao-13-parauma-paroquia-rural&catid=28: 
outros-artigos&Itemid=285.)  

 
 
A partir desse sermão, escrito no sul da atual França, 
é correto afirmar que:  

a) A Igreja Católica assumia funções espirituais e 
deixava à nobreza o cuidado da saúde dos 
camponeses, através de ordens religiosas e 
militares.    

b) O cristianismo tinha penetrado em todas as 
categorias sociais e era interpretado da mesma 
forma através da autoridade dos bispos.    

c) Práticas consideradas menos ortodoxas por Cesário 
de Arles ainda encontravam espaço em setores da 
sociedade e a elite da Igreja tentava se afirmar 
como o único acesso ao sagrado.    

d) O avanço do materialismo estava afastando da 
Igreja os camponeses, que, com isto, deixavam de 
pagar os dízimos eclesiásticos.    

   
12. (Fgv 2016)  Analise o mapa. 
 

 
 
Considerando-se as informações do mapa e o 
processo histórico europeu do século XIV, é correto 
afirmar que  
a) as rotas comerciais terrestres do leste da Europa 

em direção ao Oriente são mais numerosas e, 
portanto, tornam essa região a mais rica do 
continente na Alta Idade Média, pelo aumento 
demográfico e pela expansão da agricultura.    

b) as rotas comerciais, no mar Mediterrâneo, só 
enriquecem as cidades italianas e as cidades do 
norte da África, já que as transações são 
dificultadas pelas diferentes moedas e pela 
ausência de meios de troca, caso das cartas de 
crédito.    

c) o comércio se expande com o crescimento da 
população e da agricultura, o que desenvolve as 
feiras e as cidades na Idade Moderna, 
especialmente no norte da África, pela facilidade 
dos cheques, das letras de câmbio e do crédito.    

d) as cidades da Liga Hanseática, entre o mar do 
Norte e o mar Báltico, aumentam a circulação de 
mercadorias gerada pela redução tributária, porém 
trazem o seu isolamento em relação ao restante dos 
mercados e feiras.    

e) os três principais focos europeus de comércio na 
Baixa Idade Média são as cidades italianas no 
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Mediterrâneo, as feiras na região de Champagne e 
a Liga Hanseática no mar do Norte e no Báltico, que 
mantêm comunicações entre si.    

   
13. (Unicamp 2016)  “Uma categoria inferior de 
servidores que coexiste nas grandes casas com os 
domésticos livres são os escravos. Um 
recenseamento enumera em Gênova, em 1458, mais 
de 2 mil. As mulheres estão em uma proporção 
esmagadora (97,5%) e 40% não têm ainda 23 anos. 
São totalmente desamparadas; todos na casa a 
repreendem, todos batem nela (patrão, mãe, filhos 
crescidos) e os testemunhos de processos em que 
elas comparecem mostram-nas vivendo, 
frequentemente no temor de pancadas. Em Gênova e 
Veneza, a escrava-criada é essencial no prestígio das 
nobres e ricas matronas. 
 

(Adaptado de Charles De la Roncière, “A vida privada 
dos notáveis toscanos no limiar da Renascença”, em 

Georges Duby (org.), História da vida privada - da 
Europa feudal à Renascença, vol 2. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990, p. 235-236.)  
 
 
Sobre o trabalho nas cidades italianas do período em 
questão, podemos afirmar corretamente que:  
a) O declínio da escravidão está ligado ao novo 

conceito antropocêntrico do ser humano e a uma 
nova dignidade da condição feminina no final da 
Idade Média.    

b) O trabalho servil era predominantemente feminino e 
concorria com o trabalho escravo. A escravidão 
diminuiu com essa concorrência, desdobrando-se 
no trabalho livre.    

c) Conviviam inúmeras formas de trabalho livre, 
semilivre e escravo no universo europeu e a 
sobreposição não era, em si, contraditória.    

d) O uso do castigo corporal igualava as escravas a 
outros trabalhadores e foi o motivo das rebeliões 
camponesas do período (jacqueries) e agitações 
urbanas.    

   
14. (Fgv 2016)  Leia o documento a seguir. 
 
“Não estabeleceremos no nosso reino nenhum 
subsídio ou escudagem (imposto) sem o 
consentimento comum do nosso reino (...). 
Nenhum homem livre será detido, preso ou privado de 
seus bens (...) ou levado de qualquer maneira (...) 
salvo em virtude de um julgamento legal por seus 
pares (...). A ninguém venderemos, recusaremos (...) o 
direito ou a justiça. Todos os mercadores poderão livre 
e seguramente sair da Inglaterra, aí vir e morar e aí 
passar, por terra ou por mar, para comprar e vender 
(...) 
Instituímos e concedemos aos nossos barões a 
garantia seguinte: eles elegerão 25 barões de reino, 
que lhes aprouverem, os quais deverão com todo o 
seu poder, observar, manter e fazer observar a paz e 

as liberdades que nós concedemos e confirmamos 
pela presente carta. (...)” 
 

(apud Gustavo de Freitas, 900 textos 
e documentos de História, volume II. 

1976)  
 
 
O trecho refere-se  
a) à Declaração de Direitos, de 1689, na qual o rei 

Stuart Jaime II perde todo o seu poder para o 
Conselho Comum dos 25 Barões, e que impõe a 
liberdade econômica e política no reino da 
Inglaterra.    

b) ao Conselho Comum dos 25 Barões, órgão do qual 
nascerá a Câmara dos Lordes, isto é, o parlamento 
inglês, em 1215, para limitar os abusos do rei João 
Sem Terra, garantindo a justiça e a liberdade 
econômica.    

c) à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1689, limitadora dos poderes do rei Tudor 
Henrique VIII que, de forma violenta e arbitrária, 
aumentava os impostos, prejudicando o comércio 
da Inglaterra.    

d) ao acordo da Guerra das Duas Rosas, que 
estabeleceu o fim dos conflitos internos, em 1485, 
possibilitando ao rei Tudor Henrique VII a 
concentração do poder em suas mãos, com o apoio 
do Conselho Comum dos 25 Barões.    

e) às cláusulas da paz, estabelecidas após a 
Revolução Puritana, em 1649, com a morte do rei 
Stuart Carlos I, que favorecem os ricos 
comerciantes ingleses, representados no Conselho 
Comum dos 25 Barões.    

   
15. (Fgv 2016)  Sem dúvida, podemos afirmar que 
após uma fase A de crescimento econômico (1200-
1316) a Europa Ocidental entrou numa fase B 
depressiva, que se estenderia até fins do século XV no 
sul e princípios do XVI no centro e no norte. 

FRANCO JÚNIOR, H. A Idade Média. Nascimento do 
Ocidente. 2a ed., São Paulo: Brasiliense, 2001, p. 46. 

 
 
A respeito da situação de retração econômica 
apontada pelo autor, é correto afirmar que  
a) a crise manifestara-se desde o século XI e 

caracterizou-se pela queda demográfica acentuada 
e pela desorganização das atividades agrícolas e 
manufatureiras da Europa latina.    

b) a falta de moedas e a ausência de minas na Europa 
provocaram a paralisação das atividades mercantis 
e levaram à total desarticulação do feudalismo a 
partir do século XIV.    

c) estagnação tecnológica, queda demográfica e 
guerras prolongadas são fatores que explicam a 
depressão econômica que marcou a Europa 
ocidental a partir do século XIV.    

d) a crise foi provocada pelas divisões internas da 
Igreja de Roma, às quais se somariam os conflitos 
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com o Sacro Império Romano Germânico, levando 
a uma desorganização política da Europa ocidental.    

e) a depressão econômica foi causada pela expansão 
muçulmana na Península Ibérica, uma das áreas 
que haviam impulsionado o desenvolvimento 
econômico da cristandade ocidental.    

   
16. (Fuvest 2016)  Assim como o camponês, o 
mercador está a princípio submetido, na sua atividade 
profissional, ao tempo meteorológico, ao ciclo das 
estações, à imprevisibilidade das intempéries e dos 
cataclismos naturais. Como, durante muito tempo, não 
houve nesse domínio senão necessidade de 
submissão à ordem da natureza e de Deus, o 
mercador só teve como meio de ação as preces e as 
práticas supersticiosas. Mas, quando se organiza uma 
rede comercial, o tempo se torna objeto de medida. A 
duração de uma viagem por mar ou por terra, ou de 
um lugar para outro, o problema dos preços que, no 
curso de uma mesma operação comercial, mais ainda 
quando o circuito se complica, sobem ou descem _ 
tudo isso se impõe cada vez mais à sua atenção. 
Mudança também importante: o mercador descobre o 
preço do tempo no mesmo momento em que ele 
explora o espaço, pois para ele a duração essencial é 
aquela de um trajeto. 
 

Jacques Le Goff. Para uma outra Idade Média. 
Petrópolis: Vozes, 2013. Adaptado. 

 
 
O texto associa a mudança da percepção do tempo 
pelos mercadores medievais ao  
a) respeito estrito aos princípios do livre comércio, que 

determinavam a obediência às regras internacionais 
de circulação de mercadorias.    

b) crescimento das relações mercantis, que passaram 
a envolver territórios mais amplos e distâncias mais 
longas.    

c) aumento da navegação oceânica, que permitiu o 
estabelecimento de relações comerciais regulares 
com a América.    

d) avanço das superstições na Europa ocidental, que 
se difundiram a partir de contatos com povos do 
leste desse continente e da Ásia.    

e) aparecimento dos relógios, que foram inventados 
para calcular a duração das viagens ultramarinas.    

   
17. (Fgv 2015)  A colisão catastrófica dos dois 
anteriores modos de produção em dissolução, o 
primitivo e o antigo, veio a resultar na ordem feudal, 
que se difundiu por toda a Europa. 
 

Anderson, P. Passagens da Antiguidade ao 
Feudalismo. Trad. Porto: Afrontamento, 1982, p. 140. 

 
 
O autor refere-se a três tipos de formações 
econômico-sociais nesse pequeno trecho. A esse 
respeito é correto afirmar:  

a) A síntese descrita refere-se à articulação entre o 
escravismo romano em crise e as formações sociais 
dos guerreiros germânicos.    

b) O escravismo predominava entre os povos 
germânicos e tornou-se um ponto de intersecção 
com a sociedade romana.    

c) A economia romana, baseada na pequena 
propriedade familiar, foi transformada a partir das 
invasões germânicas dos séculos IV a VI.    

d) Os povos germânicos desenvolveram a propriedade 
privada e as relações servis que permitiram a 
síntese social com os romanos.    

e) A transição para o escravismo feudal foi 
proporcionada pelos conflitos constantes nas 
fronteiras romanas devido à ofensiva dos magiares.    

   
18. (Unesp 2015)   

 
 
A imagem reproduz um auto de fé. Essas cerimônias  
a) ocorreram em todos os países da Europa e nas 

regiões colonizadas por portugueses e espanhóis.    
b) permitiram a difusão do catolicismo e tiveram papel 

determinante na erradicação do protestantismo na 
Europa central.    

c) eram conduzidas por autoridades leigas, pois a 
Igreja Católica não tinha vínculo com a perseguição 
e a punição dos hereges.    

d) tinham caráter exemplar, expondo publicamente os 
réus forçados a pedir perdão, antes de serem 
encaminhados para a execução.    

e) visavam a executar os judeus e islâmicos, não 
atingindo protestantes nem católicos romanos ou 
ortodoxos.    

   
19. (Enem 2015)   



http://historiaonline.com.br	

LISTA 04 – IDADE MÉDIA OCIDENTAL E ORIENTAL 
	

											PROF.	RODOLFO	

 

 
 
Os calendários são fontes históricas importantes, na 
medida em que expressam a concepção de tempo das 
sociedades. Essas imagens compõem um calendário 
medieval (1460-1475) e cada uma delas representa 
um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise 
do calendário, apreende-se uma concepção de tempo  
a) cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno 

retorno.    
b) humanista, identificada pelo controle das horas de 

atividade por parte do trabalhador.    
c) escatológica, associada a uma visão religiosa sobre 

o trabalho.    
d) natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo 

com as estações do ano.    
e) romântica, definida por uma visão bucólica da 

sociedade.    
   
20. (Unesp 2015)  Os homens da Idade Média 
estavam persuadidos de que a terra era o centro do 
Universo e que Deus tinha criado apenas um homem 
e uma mulher, Adão e Eva, e seus descendentes. Não 
imaginavam que existissem outros espaços habitados. 
O que viam no céu, o movimento regular da maioria 
dos astros, era a imagem do que havia de mais 
próximo no plano divino de organização. 
 

(Georges Duby. Ano 1000, ano 2000: na pista de 
nossos medos, 1998. Adaptado.) 

 
 
O texto revela, em relação à Idade Média ocidental,  
a) o prevalecimento de uma mentalidade fortemente 

religiosa, indicativa da força e da influência do 
cristianismo.    

b) a consciência da própria gênese e origem, 
resultante das pesquisas históricas e científicas 
realizadas na Grécia Antiga.    

c) o esforço de compreensão racionalista dos 
fenômenos naturais, base do pensamento 
humanista.    

d) a construção de um pensamento mítico, 
provavelmente originário dos contatos com povos 
nativos da Ásia e do Norte da África.    

e) a presença de esforços constantes de predição do 
futuro, provavelmente oriundos das crenças dos 
primeiros habitantes do continente.    

   
21. (Unesp 2015)  Observemos apenas que o sistema 
dos feudos, a feudalidade, não é, como se tem dito 
frequentemente, um fermento de destruição do poder. 
A feudalidade surge, ao contrário, para responder aos 
poderes vacantes. Forma a unidade de base de uma 
profunda reorganização dos sistemas de autoridade 
[…]. 

GOFF, Jacques Le. Em busca da Idade Média, 2008. 
 
Segundo o texto, o sistema de feudos  
a) representa a unificação nacional e assegura a 

imediata centralização do poder político.    
b) deriva da falência dos grandes impérios da 

Antiguidade e oferece uma alternativa viável para a 
destruição dos poderes políticos.    

c) impede a manifestação do poder real e elimina os 
resquícios autoritários herdados das monarquias 
antigas.    

d) constitui um novo quadro de alianças e jogos 
políticos e assegura a formação de Estados 
unificados.    

e) ocupa o espaço aberto pela ausência de poderes 
centralizados e permite a construção de uma nova 
ordem política.    

   
22. (Enem 2015)  A casa de Deus, que acreditam una, 
está, portanto, dividida em três: uns oram, outros 
combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes 
que coexistem não suportam ser separadas; os 
serviços prestados por uma são a condição das obras 
das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se 
de aliviar o conjunto... Assim a lei pode triunfar e o 
mundo gozar da paz. 
 

ALDALBERON DE LAON. In: SPINOSA, F. Antologia 
de textos históricos medievais. Lisboa: Sá da Costa, 

1981. 
 
 
A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi 
produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal 
ideologia e um processo que a ela se opôs estão 
indicados, respectivamente, em:  
a) Justificar a dominação estamental / revoltas 

camponesas.    
b) Subverter a hierarquia social / centralização 

monárquica.    
c) Impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas.    
d) Controlar a exploração econômica / unificação 

monetária.    
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e) Questionar a ordem divina / Reforma Católica.    
   
23. (Fgv 2015)  (...) quais mecanismos levaram à 
escravidão nas sociedades africanas do século VII ao 
século XV? 
(...) 
Genericamente, a escravidão esteve presente na 
África como um todo, fazendo-se necessário observar 
as especificidades históricas próprias de complexos 
sociais e políticos e das formas de poder das diversas 
sociedades africanas. Mas é fundamental acrescentar 
que a dinâmica e a intensidade da escravidão no 
continente africano tem a ver com a maior ou menor 
demanda do tráfico atlântico gerada pelo 
expansionismo europeu na América. Isso acarreta 
mudanças sociais na África, como a expansão e a 
subsequente transformação da poligenia, o 
desenvolvimento de diferentes tipos de escravidão no 
continente, além do empobrecimento de uma classe 
de mercadores africanos. 
 
(Leila Leite Hernandez, A África na sala de aula: visita 

à história contemporânea, 2008, p. 37-8) 
 
 
A partir do fragmento, é correto afirmar que  
a) a maior mudança ocorrida na África, após a 

imposição do colonialismo ibérico, esteve 
relacionada com a passagem da mercantilização do 
trabalho compulsório para formas mais brandas de 
exploração da escravidão, com o avanço de direitos 
para os africanos convertidos ao cristianismo.    

b) a chegada do colonialismo europeu na África 
subsaariana foi fundamental para o 
desenvolvimento do continente, em razão da 
organização do tráfico intercontinental de escravos, 
permitindo que a maior parte das rendas advindas 
dessa atividade ficasse no próprio continente.    

c) a existência da escravidão na África negra era 
desconhecida até a chegada dos primeiros 
exploradores coloniais, caso dos portugueses, que 
impuseram essa forma de organização do trabalho, 
condição necessária para a posterior acumulação 
de capitais entre as elites regionais africanas.    

d) as práticas de utilização do trabalho compulsório 
em todo o território africano, até a chegada dos 
exploradores europeus, estavam articuladas com a 
essência da religiosidade do continente, 
caracterizada pela concepção de que os sacrifícios 
materiais levavam os homens à graça divina.    

e) a escravidão existente no continente africano, antes 
da expansão marítima, tinha uma multiplicidade de 
características, sendo inclusive doméstica, e o 
tráfico de escravos, para atender aos interesses 
mercantilistas europeus, trouxe decisivas 
transformações para as inúmeras regiões da África.    

   
24. (Fuvest 2015)  A cidade é [desde o ano 1000] o 
principal lugar das trocas econômicas que recorrem 
sempre mais a um meio de troca essencial: a moeda. 

[...] Centro econômico, a cidade é também um centro 
de poder. Ao lado do e, às vezes, contra o poder 
tradicional do bispo e do senhor, frequentemente 
confundidos numa única pessoa, um grupo de homens 
novos, os cidadãos ou burgueses, conquista 
“liberdades”, privilégios cada vez mais amplos.  
  

GOFF Jacques Le. São Francisco de Assis. Rio de 
Janeiro: Record, 2010. Adaptado.  

  
O texto trata de um período em que   
a) os fundamentos do sistema feudal coexistiam com 

novas formas de organização política e econômica, 
que produziam alterações na hierarquia social e nas 
relações de poder.     

b) o excesso de metais nobres na Europa provocava 
abundância de moedas, que circulavam apenas 
pelas mãos dos grandes banqueiros e dos 
comerciantes internacionais.     

c) o anseio popular por liberdade e igualdade social 
mobilizava e unificava os trabalhadores urbanos e 
rurais e envolvia ativa participação de membros do 
baixo clero.     

d) a Igreja romana, que se opunha ao acúmulo de 
bens materiais, enfrentava forte oposição da 
burguesia ascendente e dos grandes proprietários 
de terras.     

e) as principais características do feudalismo, 
sobretudo a valorização da terra, haviam sido 
completamente superadas e substituídas pela 
busca incessante do lucro e pela valorização do 
livre comércio.    

   
25. (Fgv 2015)  Leia o documento de 1346. 
 

(...) se qualquer pessoa do dito ofício sofrer de 
pobreza pela idade, ou porque não possa trabalhar 
terá toda semana 7 dinheiros para seu sustento (...) 

E nenhum estrangeiro trabalhará no dito ofício 
se não for aprendiz, ou homem admitido à cidadania 
do dito lugar. 

(...) E se alguém do dito ofício tiver em sua 
casa trabalho que não possa completar... os demais 
do mesmo ofício o ajudarão, para que o dito trabalho 
não se perca. 

(...) Prestando perante eles o juramento de 
indagar e pesquisar (...) os erros que encontrarem no 
dito comércio, sem poupar ninguém, por amizade ou 
ódio. 

Ninguém que não tenha sido aprendiz e não 
tenha concluído seu termo de aprendizado do dito 
ofício poderá exercer o mesmo. 
 

(Apud Leo Huberman, História da riqueza do homem, 
1970, p. 65) 

 
 
A partir do documento, é possível reconhecer as 
principais características das corporações de ofícios, a 
saber:  
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a) solidariedade; defesa do livre mercado para além 
da cidade; regras flexíveis para seus membros, 
inclusive estrangeiros, que poderiam exercer vários 
ofícios.    

b) defesa do monopólio do mercado da cidade; 
exclusão de estrangeiros; controle de qualidade do 
trabalho para evitar práticas desonestas e espírito 
de fraternidade.    

c) ausência de controle do trabalho; monopólio do 
mercado da cidade; admissão de estrangeiros; 
incentivo à competição e admissão de aprendizes 
de diferentes ofícios.    

d) emprego de aprendizes desqualificados; liberdade 
de preço dos produtos; exclusão de estrangeiros; 
espírito de fraternidade e produção de vários tipos 
de produtos.    

e) produção com controle de qualidade; admissão de 
artesãos sem aprendizado anterior; defesa da 
concorrência entre os artesãos e livre mercado de 
preços dos produtos.    

   
26. (Enem 2015)  No início foram as cidades. O 
intelectual da Idade Média – no Ocidente – nasceu 
com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às 
funções comercial e industrial – digamos 
modestamente artesanal – que ele apareceu, como 
um desses homens de ofício que se instalavam nas 
cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um 
homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de 
preferência as duas coisas a um só tempo, um homem 
que, profissionalmente, tem uma atividade de 
professor e erudito, em resumo, um intelectual – esse 
homem só aparecerá com as cidades. 
 

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2010 

 
 
O surgimento da categoria mencionada no período em 
destaque no texto evidencia o(a)  
a) apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato.    
b) relação entre desenvolvimento urbano e divisão de 

trabalho.    
c) importância organizacional das corporações de 

ofício.    
d) progressiva expansão da educação escolar.    
e) acúmulo de trabalho dos professores e eruditos.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Na legenda conseguimos identificar que a obra em 
questão é a novela O Conto do Graal, de Chretién de 
Troyes. Tal obra – na verdade, não chegou a ser 
finalizada e narra dois grandes ciclos da literatura 
medieval: o ciclo arturiano – que trata da formação de 
cavaleiros – e a demanda do Santo Graal – que trata 
da busca pelo famoso cálice sagrado usado por Jesus. 
A narrativa mistura elementos da doutrina cristã e da 
cultura céltica, considerada pagã aos olhos da Igreja 
Católica. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Português] 
A imagem dos cavaleiros e a legenda que a 
acompanha fazem referência às lendas arturianas e 
ao personagem Percival, cavaleiro da Távola Redonda 
que participa da busca do cálice sagrado. O santo 
Graal seria o cálice usado por Jesus Cristo na Última 
Ceia e o único objeto com capacidade para devolver a 
paz ao reino de Artur. Ou seja, sua composição 
mistura elementos pagãos e cristãos conforme 
transcrito em [B].   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O texto do 
historiador francês Jacques Le Goff, especialista em 
Idade Média, remete a algumas características 
daquele período no qual havia uma sociedade 
estratificada com três estamentos, cada qual com sua 
função social. O clero cuidava da parte espiritual, a 
nobreza da defesa através da guerra e os servos eram 
os responsáveis pela base material da sociedade 
pagando pesados impostos e mantendo a sociedade. 
A elite possuía terras e títulos, a Igreja católica 
explicava a sociedade e o mundo ancorado em um 
forte teocentrismo. No caso do texto, mostra o aspecto 
religioso da época e o poder da Igreja em controlar a 
sociedade.    
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
Na Baixa Idade Média, o surgimento das manufaturas 
de tecido exigiu uma mudança na concepção de 
tempo, atrelada, a partir de então, à rotina de trabalho 
dos artesãos no ambiente urbano, em detrimento da 
concepção de tempo utilizada pelo trabalhador rural, 
na agricultura.   
 
Resposta da questão 4: 

 [E] 
 
A partir do movimento das Cruzadas, rotas ligando o 
Ocidente e o Oriente, fechadas desde a expansão 
árabe durante o século VII, foram reabertas, em 
especial as rotas que levavam à China e à Índia. Mas 
a expansão do Império Otomano, a partir da Ásia 
Menor, aumentou a tributação para a travessia das 
rotas, o que obrigou as Monarquias Europeias a 
buscar rotas alternativas para alcançar o Oriente.   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
Na aliança firmada entre a recente surgida burguesia e 
os monarcas, que levou à formação das Monarquias 
Absolutistas, a burguesia exigiu dos monarcas que 
ajudou financeiramente favorecimentos econômicos 
no novo governo. Logo, a exigência não atingia a 
política e a sociedade.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é a única que está em consonância 
com o texto do pensador Carlo Ginzburg. Há uma 
distância considerável entre o processo inquisitorial 
com a expectativa do inquisidor que procurava 
arrancar a confissão do acusado em relação ao 
historiador que, séculos depois, estuda e analisa os 
processos inquisitoriais em busca de uma 
compreensão daquele contexto histórico. O 
pesquisador debruçado sobre sua fonte documental 
procura vislumbrar o passado, conhecer aquela 
experiência histórica.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
O texto e a imagem descrevem a cerimônia que 
acontecia para que fosse estabelecido o laço da 
nobreza mais importante do Feudalismo: o laço de 
suserania e vassalagem.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A vida nos mosteiros era completamente fechada com 
relação ao mundo exterior, mas isso não impedia os 
mosteiros de serem verdadeiras casas do saber, uma 
vez que aos monges cabia estudar e aprimorar os 
preceitos da época e o latim.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete à expansão do Islamismo no continente 
Africano. Após a morte de Maomé em 632 sua família 
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assumiu o poder através do “Califado legítimo ou 
perfeito”. Em 660 começou a dinastia Omíada, 661-
750, com uma forte expansão para o ocidente apoiado 
no “djihad”, ou a guerra santa. Em 750 a família 
Abássida assumiu o poder destronando os Omíadas. 
O Islamismo respeitava as culturas e religiões locais 
(conforme sugere o texto). Havia acordos econômicos 
entre líderes islâmicos com as lideranças locais, 
atrativos econômicos favoreciam o processo de 
conversão ao islamismo.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
A sociedade islâmica desenvolveu uma apurada 
vocação para as ciências, em especial a Medicina. 
Logo, houve uma série de descobertas e avanços 
medicinais durante a Alta Idade Média nos lugares 
habitados pelos árabes.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
As práticas consideradas não ortodoxas pela Igreja 
Católica – como feitiçaria, encantos e videntes – 
foram, durante a Idade Média, usadas por parte da 
população, em especial na zona rural. Diante disso, a 
Igreja tentava adentrar nesse meio para ampliar sua 
influência sobre a sociedade.   
 
Resposta da questão 12: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. A questão 
aponta para o Renascimento Comercial e urbano que 
ocorreu na Baixa Idade Média, séculos XII ao XV, em 
especial às rotas de comércio que favoreceram as 
cidades do norte da Itália, as feiras de Champagne 
que ligavam o norte da Itália à região da Flandres e a 
Liga Hanseática no mar do norte e no báltico. Esta liga 
possuía 80 cidades sob a liderança de Lubeck, cidade 
alemã. Possuía representação em todos os grandes 
centros comerciais, desde Londres até no Novgorod 
na Rússia.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
Como o texto enfatiza, uma gama de trabalhadores 
livres e escravos convivia nas cidades italianas, em 
especial nas chamadas casas grandes, as residências 
das famílias nobres.   
 
Resposta da questão 14: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A questão 
remete ao surgimento do Parlamento na Inglaterra. 
Em 1215 foi redigida a Magna Carta para limitar o 

poder do rei João Sem Terra. Este documento possui 
um viés feudal ao limitar o poder do rei e dar mais 
poder aos nobres e, também, é moderno ao 
estabelecer alguns princípios dos direitos humanos. 
Este documento é considerado a base das liberdades 
inglesas. Pela Magna Carta o rei só pode aumentar 
impostos ou alterar leis com a aprovação do Grande 
Conselho, do Parlamento.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
O excerto do historiador faz referência à Baixa Idade 
Média, século XI ao XV na Europa. Conforme o texto 
“podemos afirmar que após uma fase A de 
crescimento econômico (1200-1316) a Europa 
Ocidental entrou numa fase B depressiva, que se 
estenderia até fins do século XV no sul e princípios do 
XVI no centro e no norte”. No século XIV ocorreram 
inúmeros problemas na Europa, tais como, Grande 
Fome, a Peste Negra, a Guerra dos Cem Anos e as 
Revoltas Camponesas.   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
Na fase da Baixa Idade Média, quando as cidades 
começaram a ressurgir e o comércio começou a 
renascer, os mercadores passaram a conviver com 
territórios mais amplos e, a partir disso, passaram a ter 
que lidar melhor com a questão do tempo com vistas a 
obter maiores lucros.   
 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
A forma social de trabalho formada no Feudalismo foi 
uma síntese entre dois tipos de relações sociais 
anteriores: o escravismo romano e o clientelismo 
bárbaro. Essa síntese resultou na servidão feudal.   
 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
Os autos de fé, promovidos pela Inquisição Católica, 
visavam, além de punir os hereges e os infiéis, criar 
exemplos aos cristão acerca das condutas aceitas ou 
não pela Igreja Católica. Por isso, as cerimônias eram 
públicas.   
 
Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
Nota-se, pelas imagens, que os homens medievais 
contavam seu tempo através dos ciclos agrícolas, 
denotando, assim, uma concepção de tempo natural.   
 
Resposta da questão 20: 
 [A] 
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Durante a Idade Média, a ideologia predominante era 
aquela criada e ditada pela Igreja Católica, baseada 
no Cristianismo. Fundamentos como a terra ser o 
centro do Universo e a criação do homem e da mulher 
por Deus faziam parte dessa ideologia. 
 
O pensamento humanista é posterior e marca o início 
da Era Moderna.   
 
Resposta da questão 21: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. A questão 
remete ao poder político na Europa durante o 
medievo. O texto do historiador francês Jacques Le 
Goff aponta para a “feudalidade”. O pensador defende 
que o feudalismo não se caracterizou pela destruição 
de poder. Ao contrário, a feudalidade surgiu para 
preencher um vazio de poder que se deu com a queda 
do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Com a 
queda de Roma, acabou a centralização do poder 
político surgindo uma nova ordem social, econômica e 
política (conhecida como o sistema feudal) através da 
fusão de romanos e germanos. Trata-se do 
surgimento da Civilização Cristã Ocidental no começo 
da Idade Média. As demais alternativas estão 
incorretas.   
 
Resposta da questão 22: 
 [A] 
 
A ideologia apresentada no texto tem como objetivo 
reforçar a divisão estamental da Idade Média – “uns 
oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham”. E 
os movimentos que mais se opuseram a isso foram as 
Revoltas Camponesas.   
 
Resposta da questão 23: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. O texto da 
historiadora Leila Leite Hernandez remete a 
escravidão na África no contexto medieval, entre os 
séculos VII ao XV. A partir do século III, no Império 
Romano a escravidão entrou em declínio e foi, 
gradativamente, substituída pelo regime do colonato e 
depois pela servidão medieval. No entanto, e 
escravidão ainda existia no continente africano com 
características bem particulares, sendo inclusive 
doméstica. Porém, a partir do século XV com as 
Grandes Navegações e o subsequente tráfico de 
escravos para atender aos interesses do capitalismo 
comercial-mercantil europeu, a escravidão africana 
sofreu significativas alterações.   
 
Resposta da questão 24: 
 [A] 
 

No final da Idade Medieval, quando o sistema feudal já 
vivenciava sua crise, as bases do Feudalismo 
passaram a coexistir com o renascimento das cidades 
e o surgimento de uma nova classe social: a 
burguesia. Nesse contexto, quando o Feudalismo 
sucumbiu, no século XV, a burguesia assumiu papel 
central nas transformações que marcariam o início da 
Idade Moderna.   
 
Resposta da questão 25: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. O texto de Leo 
Huberman remete às corporações de ofício que 
existiam na Baixa Idade Média. Estas corporações 
consistiam em uma associação de artesãos na qual 
havia o mestre, o jornaleiro e o aprendiz, praticavam a 
caridade ajudando viúvas e órfãos, tinham um santo 
protetor, havia um controle da qualidade e da 
quantidade, não havia concorrência e praticava-se o 
preço justo conforme orientação da Igreja católica.   
 
Resposta da questão 26: 
 [B] 
 
O desenvolvimento urbano e o renascimento cultural 
promoveram transformações na sociedade, como o 
surgimento de novas profissões urbanas, promovendo, 
também, uma nova divisão do trabalho.   
 
 
 


