
 

 

 
01. ANALISE a imagem. 
 

 
Disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/10756917/ 

 
Analisando as características predominantes no período medieval e as relações de poder existentes entre 
as classes sociais, ASSINALE a alternativa que melhor define o Feudalismo. 
a) Economia e sociedade agrárias e cultura predominantemente afastada da religião. 
b) Trabalho assalariado, cultura teocêntrica e poder político centralizado nas mãos do rei. 
c) Trabalho servil, economia agrária e visava ser autossuficiente, poder nas mãos dos senhores feudais. 
d) Trabalho definido pelas obrigações servis e sociedade com grande mobilidade social. 
e) Laços de suserania e vassalagem, relação de obediência estabelecida pela Igreja sobre seus fiéis. 

 
02. ANALISE a pirâmide social. 
 

 
Disponível em: http://jaqueuni.blogspot.com/2015/05/organizacao-social-da-sociedade-feudal.html 
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A origem das desigualdades sociais está relacionada diretamente às relações de poder exercida “pelos 
grupos mais fortes” ou, ainda, por discursos religiosos que justifiquem a divisão dessas classes. Hoje, 
porém, percebemos que os critérios das desigualdades que afeta todo o mundo se diferem daqueles 
utilizados no período medieval. Sobre a segregação social no período feudal, é CORRETO afirmar que 
a) inicialmente, as classes se organizavam de acordo com o nascimento, porém, as condições de trabalho 

e riquezas adquiridas ao longo da vida, permitiam a mudança de status social. 
b) a Igreja combateu as desigualdades sociais em vários momentos da Idade Média, condenando a 

divisão dos grupos e exploração do trabalho dos servos. 
c) a divisão entre as classes sociais era estabelecida pelo critério do nascimento, dificultando a 

mobilidade entre os estamentos, uma vez que a sociedade medieval valorizava o status e a 
hereditariedade. 

d) desde o princípio da história humana até o período medieval, os grupos sociais eram definidos de 
acordo com as determinações divinas, pois as decisões religiosas estavam acima do poder econômico. 

e) as desigualdades entre os indivíduos na Idade Média se aproximam das desigualdades atualmente, 
pois o acúmulo de riqueza também determinava sua posição social. 

 
03. O próprio Deus quis que entre os homens alguns fossem senhores e outros servos, de modo que os 

senhores veneram e amam a Deus, e que os servos amam e veneram o seu senhor, seguindo a palavra do 
apóstolo; servos, obedecei vossos senhores temporais com temor e apreensão; senhores, tratai vossos 
servos de acordo com a justiça e a equidade. 

Marvin Perry. Civilização Ocidental: Uma História Concis 
 

A respeito do Sistema Feudal, assinale a alternativa correta: 
a) A sociedade feudal era estática e não permitia a mobilidade social, era uma sociedade de castas - dela 

faziam parte quatro ordens hierarquizadas: os nobres, o clero, os servos e os escravos. 
b) Consistia em um sistema de relações onde os vassalos doavam terras aos seus suseranos, que ficavam 

obrigados a pagar impostos nas formas de produtos e serviços. 
c) Esse sistema foi condenado pela Igreja Católica, que não concordava com as exigências senhoriais que 

sobrecarregavam os camponeses. 
d) Através do domínio político, exercido por meio da violência e da obediência aos costumes, o servo era 

obrigado a prestar trabalhos e serviços ao Senhor Feudal. 
e) A principal fonte de lucro era o excedente de produção, oriundo do trabalho servil e livremente 

comercializado pelos senhores feudais e servos 
 
04. Observe as imagens e responda: 
 

Imagem I 
 

 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/Tabela.jpg 
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Imagem II 
 

 
http://image.slidesharecdn.com/transformaessc-xiiexiii-120119164218-phpapp02/95/transformaes-sc-xii-e-xiii-32-728.jpg?cb=1326992438 

 
As imagens acima fazem referência a algumas das muitas inovações agrícolas que passaram a ser 
adotadas nas lavouras europeias a partir do século XI d. C. Tais inovações impactaram profundamente as 
sociedades europeias nos séculos subsequentes. Podemos indicar como desdobramentos deste incremento 
técnico: 
a) Aumento da pobreza e miséria, haja vista que a maior parte da população não tinha acesso a estas 

inovações. 
b) Crescimento do número de escravos na Europa, devido à necessidade de mão de obra nos campos. 
c) Desenvolvimento urbano e comercial, fomentado pelo aumento da produção agrícola nos campo. 
d) Empobrecimento da população urbana, alheia a riqueza feudal e dependente das frágeis rotas 

comerciais do período. 
e) Isolamento dos feudos europeus, únicos beneficiários do sucesso da produtividade de agrícola. 

 
05.  

 
Disponível em http://4.bp.blogspot.com/-U9sI8MGrUDI/UKTH0sfZg8I/AAAAAAAAAeo/PiJQQBNPd1s/s640/A+q8.PNG . 

 
A charge acima se refere à hierarquia social seguida por boa parte das sociedades europeias durante a 
Idade Média. Sobre a hierarquia social medieval, podemos considerar que: 
a) A igualdade entre os indivíduos era plena, havendo iguais oportunidades para todos. 
b) Era dividida em três grupos sociais distintos; clero, nobreza e trabalhadores; com funções sociais e 

direitos distintos. 
c) Havia pouca participação do clero católico na organização destas sociedades, haja vista que esta 

organização era de base laica. 
d) Não existiam servos e escravos nesta sociedade, sendo o trabalho recompensado com salários e 

direitos trabalhistas pelos nobres. 
e) O fim do cultivo de tabaco na França, levou a um empobrecimento de boa parte da população. 
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06. Observe a imagem abaixo e responda: 
 

 
 

A imagem se refere a cerimônia da homenagem, relação entre dois nobres, senhores feudais, comum ao 
sistema feudal de governo. Esta cerimônia inicia uma relação de fidelidade entre dois nobres denominada: 
a) Absolutismo monárquico 
b) Apadrinhamento 
c) Cidadania 
d) Suserania e Vassalagem 
e) Sacramentos políticos 

 
 


