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Questão 1 (3 pontos) 

Leia o texto e depois responda. 

“Estimuladas pela chegada de camponeses que conseguiam romper os laços servis, as 

cidades localizadas próximo a rios ou estradas frequentadas por comerciantes logo 

começaram a crescer. Noutros pontos, sem uma célula urbana a desenvolver, surgiram 

cidades praticamente do nada: entre 1100 e 1300 apareceram cerca de 140 novas cidades 

no Ocidente. Algumas eram de iniciativa senhorial (para poder taxá-las), outras nasciam de 

um entreposto comercial ou de um mercado rural”. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média: nascimento do Ocidente. São 

Paulo: Brasiliense, 2001. P.52. 

a) Segundo o autor, de que maneira surgiram novas cidades entre os séculos XII e 
XIV? Justifique sua resposta utilizando um trecho do texto. 

b) Que obrigações os moradores tinham no caso de sua cidade estar localizada nas 
terras de um nobre? 

c) Que meios os habitantes usaram para romper com essas obrigações? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Questão 2 (1 ponto) 

A Baixa Idade Média é um período de consideráveis transformações na Europa Ocidental. 
Selecione a alternativa que apresenta uma transformação que permitiu o aumento da 
produtividade agrícola na Europa. 

a) Utilização do estribo 

b) Invenção do trabuco 

c) Utilização da charrua de metal 

d) Invenção da imprensa 

e) Invenção de tear 

Questão 3 (1 ponto) 

Entre os séculos XI e XIII, a Europa passou por um processo de grande desenvolvimento 
econômico, graças ao aumento da produção agrícola e à expansão comercial e urbana. 
Entretanto, no final do século XIII, esse desenvolvimento desacelerou. Essa situação, 
chamada “crise do século XIV”, foi provocada por vários motivos, com destaque para: 

a) a destruição das plantações por pragas e as Cruzadas. 

b) a abertura do Mar Mediterrâneo e a troca de servos por trabalhadores assalariados. 

c) a crise do açúcar e a Contrarreforma. 

d) a Guerra dos Cem Anos e a peste negra. 

e) as invasões normandas e a invenção da imprensa. 

Questão 4 (1 ponto) 

O renascimento comercial permitiu o surgimento de dois importantes polos comerciais na 
Europa durante a Baixa Idade Média. Ao sul, as cidades italianas dominavam o comércio no 
Mar Mediterrâneo, enquanto no norte da Europa vigorava uma aliança comercial que ficou 
conhecida como: 

a) Liga Hanseática. 

b) Liga Novgorod. 

c) Liga Teutônica. 

d) Aliança Germânica. 

e) Aliança Saxônica. 

 

 



 
Questão 5 (1 ponto) 

Na política, a Europa presenciou durante a Baixa Idade Média: 

a) a formação de conselhos populares. 

b) a centralização do poder. 

c) a separação de Estado e Igreja 

d) a maior participação popular. 

e) o surgimento de monarquias constitucionais. 

Questão 6 (1 ponto) 

No contexto da Baixa Idade Média, a rotatividade trienal se referia: 

a) a um imposto trienal cobrado dos servos nos feudos. 

b) à obrigatoriedade de trabalhar três meses de graça para a Igreja Católica. 

c) a um sistema de rotação do solo como forma de garantir maior produtividade do plantio. 

d) à obrigação de prestar contas dos ganhos à Igreja Católica a cada três meses. 

e) nenhuma das alternativas acima. 

Questão 7 (1 ponto) 

A Guerra dos Cem Anos foi um conflito que envolveu quais nações europeias: 

a) Espanha e Portugal 

b) Escócia e Inglaterra 

c) Espanha e França 

d) França e Inglaterra 

e) Escócia e Espanha 

Questão 8 (1 ponto) 

As sucessivas crises enfrentadas pela Europa ao longo do século XIV motivaram diversos 
motins populares. Sobre as revoltas camponesas do século XIV, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A jacquerie ocorreu na França, em 1358, e teve como motivo imediato o aumento 
dos impostos cobrados dos camponeses. 

b) As rebeliões camponesas se voltaram contra o poder da Igreja sobre toda a 
cristandade. 

c) As revoltas foram violentamente reprimidas e os camponeses, vencidos. 
d) Os camponeses possuíam desvantagens de armas e de treinamento em relação à 

nobreza. 



 
Questão 9 (2 pontos) 

Nas transformações ocorridas no Ocidente europeu durante a Baixa Idade Média (século XI 
ao XV), pode-se situar as origens do mundo moderno. E, apesar de não alcançarem 
plenamente os seus objetivos, as Cruzadas contribuíram para acelerar as mudanças 
socioeconômicas que já estavam ocorrendo na Europa neste período. Sobre o movimento 
das Cruzadas, é CORRETO afirmar:  

a) Também chamadas de “Guerra Santa”, as Cruzadas provocaram mudanças importantes, 
entre elas o fortalecimento da nobreza guerreira que enriqueceu devido ao aumento 
significativo do comércio entre Ocidente e Oriente.    

b) As Cruzadas tinham apenas objetivo de cunho religioso: retomar a cidade de Jerusalém, 
considerada sagrada pelos cristãos e que fora dominada pelos turcos muçulmanos em 
1071.    

c) A reabertura do Mediterrâneo ao comércio foi consolidada na Quarta Cruzada, a qual, 
motivada principalmente por interesses econômicos, começou a transformar a economia 
feudal.    

d) As Cruzadas foram uma série de expedições militares e religiosas, ocorridas entre os 
séculos XI e XIII, comandadas por camponeses e classes pobres que atenderam ao 
chamado do Papa Urbano II em 1096. 

Questão 10 (1 ponto) 

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.    



 
Questão 11 (2 pontos) 

Com base nos seus conhecimentos sobre as cruzadas, responda: 

a) Qual era a motivação religiosa para as expedições militares? 

b) As cruzadas despertavam interesses políticos e econômicos para burgueses, nobres 
e reis. Identifique e explique cada um deles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


