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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.     

  
02. (Unesp 1991) O Império Árabe está associado a um legado cultural islâmico secular. Assinale o significado 

histórico correto da expressão islâmica que se manifesta na crise atual do Golfo Pérsico.  
a)  "Jihad" é a luta pela fé, pela restauração da palavra de Alá e ação contra a opressão.    
b)  "Muçulmano" é ser árabe necessariamente.    
c)  "Mesquita" é livro sagrado.    
d)  "Kiffer" é aquele que pratica rezas diárias e segue o Islã.    
e)  "Hégira" é vocábulo árabe que no léxico português significa tufão.    

  
03. (Puccamp 1993) Maomé criou para os árabes  

a)  uma nova forma de organização política, que se utilizava de mecanismos rudes e cruéis no tratamento 
com os povos conquistados.    

b)  um Estado muçulmano de caráter autocrático, que se estruturou com as conquistas realizadas na 
Inglaterra e Escócia.    

c)  uma nova forma de organização política e social, cujos laços de união baseavam-se na identidade 
religiosa e não no parentesco.    

d)  um Estado muçulmano cuja direção do Governo era exercida pelo condestável.    
e)  um Estado muçulmano cuja sede, no período da Dinastia dos Omíadas, foi transferida para Bagdá.    

  
04. (Ufes 1996) Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones (imagens pintadas ou esculpidas de 

Cristo, da Virgem e dos Santos) constituíam a "revelação da eternidade no tempo, a comprovação da 
própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível 
representá-Lo de forma visível." 

  (Franco Jr., H. e Andrade Filho, R. O. O IMPÉRIO BIZANTINO. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 27).   
 

Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador Leão III, em 726, 
condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada "crise iconoclasta".  
Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar o (a):  
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a)   intolerância da corte imperial para com os habitantes da Ásia Menor, região onde o culto aos ícones 
servia de pretexto para a aglutinação de povos que pretendiam se emancipar.    

b)   necessidade de conter a proliferação de culto às imagens, num contexto de reaproximação da Sé de 
Roma com o imperador bizantino, uma vez que o papado se posicionava contra a instituição dos ícones 
e exigia a sua erradicação.    

c)   tentativa de mirar as bases políticas de apoio à sua irmã, Teodora, a qual valendo-se do prestígio de 
que gozava junto aos altos dignitários da Igreja Bizantina, aspirava secretamente a sagrar-se 
imperatriz.    

d)   aproximação do imperador, por meio do califado de Damasco, com o credo islâmico que, recuperando 
os princípios originais do monoteísmo judaico-cristão, condenava a materialização da essência sagrada 
da divindade em pedaços de pano ou madeira.    

e)   descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros (principais possuidores e 
fabricantes de ícones), que atraíam para o serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os, com 
isso de contribuírem para o Estado na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses.    

  
05. (Upe 2009) Na Idade Média, Bizâncio era um importante centro comercial e político. Merecem destaques 

seus feitos culturais, mostrando senso estético apurado e uso das riquezas existentes no Império. Na sua 
arquitetura, a igreja de Santa Sofia destacou-se pela  
a)  sua afinação com o estilo gótico, com exploração dos vitrais e o uso de metais na construção dos 

altares.    
b)  simplicidade das suas linhas geométricas, negando a grandiosidade como nas outras obras existentes 

em Bizâncio.    
c)  grande riqueza da sua construção, com uso de mosaicos coloridos e colunas de mármores suntuosas.    
d) imitação que fazia dos templos gregos, com altares dedicados aos mitos mais conhecidos, revelando 

paganismo.    
e)  consagração dos valores católicos medievais, em que a riqueza interior era importante em toda cultura 

existente.     
  
06. (Espm 2012) Observe a imagem, leia o texto e responda: 

 
Depois da queda do Império Romano do Ocidente (476) Roma caiu num período de obscuridade enquanto 
Constantinopla permanecia o farol da civilização e da cultura, sendo constantemente embelezada por 
monumentos magníficos. Um deles, Santa Sofia, obra-prima da arquitetura, erguida no século VI e 
considerada pelos historiadores de arte como a oitava maravilha do mundo. Em 1453 Constantinopla foi 
submetida ao domínio de outro povo e o monumento passou por modificações exteriores e interiores. 
 

Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, os responsáveis pela construção e pelas posteriores 
alterações em Santa Sofia:  
a)  gregos – persas;    
b)  gregos – turcos seljúcidas;    
c)  bizantinos – árabes muçulmanos;    
d)  bizantinos – turcos otomanos;    
e)  francos – hindus.    

  
07. (Uel 2017) A respeito do período conhecido como Idade Média, durante muito tempo, historiadores e 

literatos referiam-se a esses séculos como “Idade das Trevas”. Segundo a historiadora Nuncia S. de 
Oliveira, por mais que se tenha repensado essas ideias, elas ainda persistem na atualidade. Para a autora,  

 

“afinal, quantas vezes não ouvimos críticas àqueles que porventura têm um comportamento fora daqueles 
tidos como “civilizados” serem chamados de “bárbaros”? Quantas vezes não encontramos o adjetivo 
medieval ser usado para definir comportamentos violentos? Ou ainda, quem nunca ouviu alguém dizer “não 
vivemos mais na Idade Média” desejando exaltar a mudança de comportamentos para atitudes 
“inovadoras” ou “modernas”?” 

OLIVEIRA, N. S. O estudo da Idade Média em livros didáticos e suas implicações no Ensino de História. Cadernos de 
Aplicação. n. 1. v. 23. jan/jun. 2010, p.101-125. 
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A respeito dessas afirmações que a autora cita, responda aos itens a seguir. 
a)  Por que se construiu a ideia de Idade Média como a autora coloca? 
b)  Pode-se ou não contestar essa noção sobre a Idade Média? Justifique sua resposta.  


