
 

 

Professor Giorgio – Tarefa Semanal 01 
Gabarito: 

 
01. 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].   

 
02. a 

A jihad está ligada a expansão do Islã, o combate aos infiéis, o que possibilitou o crescimento da cultura 
árabe em diversos lugares. 

 
03. c 

Unidade árabe se deu pela consolidação e centralização em torno do islamismo. 
 
04. e 

A necessidade de pessoas para a Guerra e para cultivo de terra ajudam a explicar essa questão. 
 
05. c 

Construída pelo Imperador Constantino em 360, foi destruída por um incêndio durante as insurreições de 
532. Reconstruída com incrível rapidez, até 537, Justiniano dedicou-a a Sagrada Sabedoria. O objetivo dos 
arquitetos, Anthemius de Tralles e Isidorus de Mileto, era construir um interior não só impressionante, mas 
também funcional. Os mosaicos foram uma característica marcante nos vitrais das igrejas bizantinas e as 
colunas demonstram a influencia da arquitetura grega.   

 
06. d 

Questão que exige atenção: o examinador pede os responsáveis por intervenções na igreja de Santa Sofia 
(monumento), e não na capital bizantina. Portanto, a resposta correta é a [D]. Vale lembrar que, no século 
XV, os turcos seljúcidas (da época das Cruzadas) já não governavam, tendo sido substituídos pelos 
Otomanos.   

 
07.   

a)  A noção da Idade Média como um período de “trevas” e “atrasos” foi construída no período histórico 
seguinte a ela: o Renascimento. Para os renascentistas, eles eram os portadores da razão e da 
experimentação científica e tinham como obrigação combater o misticismo e o teocentrismo do período 
medieval. Se o Renascimento era “luz”, o Feudalismo era “treva”. 

b)  Deve-se contestar. Basta citar o avanço tecnológico ocorrido no campo, a arquitetura e a literatura 
cavalheiresca desenvolvidos no período medieval.   

 
 

 


