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01.  "(...) de modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que 

iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna 
mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé." 

 

(Papa João Paulo II. Carta Encíclica Fides et Ratio aos bispos da Igreja católica sobre as relações entre fé e razão, 1998) 
 

"As verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã." 
 

(Santo Tomás de Aquino – pensador medieval) 
 

Refletindo sobre os textos, pode-se concluir que: 
a) a encíclica papal está em contradição com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, refletindo a 

diferença de épocas. 
b) a encíclica papal procura complementar Santo Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural 

acima da fé. 
c) a Igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo II. 
d) o pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas, em nossos dias, não tem 

relação com o pensamento filosófico. 
e) tanto a encíclica papal como a frase de Santo Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos 

sobre fé e razão. 
 
02. Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é: 

a) A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. 
b) Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. 
c) Vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas o pagamento anual de capitação, 

talha e banalidades. 
d) A economia do feudo era dinâmica, estando voltada para o comércio dos feudos vizinhos. 
e) As relações de produção eram escravocratas. 

 
03. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na Unidade árabe, tem como 

fundamento: 
a) o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que 

seguiam essas religiões. 
b) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. 
c) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. 
d) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. 
e) a concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos 

povos inferiores. 
 
04. As feiras na Idade Média constituíram-se: 

a) instrumentos de comércio local das cidades para o abastecimento cotidiano dos seus habitantes. 
b) áreas exclusivas de câmbio das diversas moedas européias. 
c) locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da época. 
d) locais fixos de comercialização da produção dos feudos. 
e) instituições carolíngias para renascimento do comércio abalado com as invasões no Mediterrâneo. 

 
05. Do Grande Cisma sofrido pelo cristianismo no século XI, resultou: 

a) o estabelecimento dos tribunais da Inquisição pela Igreja católica. 
b) a Reforma protestante, que levou à quebra da unidade da Igreja católica na Europa Ocidental. 
c) a heresia dos albigenses, condenada pelo papa Inocêncio II. 
d) a divisão da Igreja em católica romana e ortodoxa grega. 
e) a Querela das Investiduras, que proibia a investidura de clérigos por leigos. 
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06.  “(...) Durante o século XII, toda a extensão da Flandres converteu-se em país de tecelões e 
batedores. O trabalho de lã, que até então se havia praticado somente nos campos, concentra-se nas 
aglomerações mercantis que se fundam por toda a parte e anima um comércio, cujo progresso é 
incessante. Formam-se, assim, a incipiente Bruges, Ipres, Lile, Duai e Arras." (Henri Pirenne) 

 
Podemos relacionar o conteúdo desse texto: 
a) às mudanças econômicas que exigiram adaptações e mudanças no regime feudal. 
b) às ligas de mercadores que impulsionaram o desenvolvimento mercantil no mar do Norte, a 

exemplo da Liga Hanseática. 
c) ao renascimento comercial que atingiu o interior da Europa, a partir do século XI. 
d) às feiras de comércio local e internacional que se desenvolveram no interior da Europa. 
e) às invasões bárbaras que aceleraram a formação de vilas durante o Baixo Império Romano. 

 
07. As corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de: 

a) defender os interesses dos artesãos diante dos patrões. 
b) proporcionar formação profissional aos jovens fidalgos. 
c) aplicar os princípios religiosos às atividades cotidianas. 
d) combater os senhores feudais. 
e) proteger os ofícios contra a concorrência e controlar a produção. 

 
07. O movimento das cruzadas foi essencial para o quadro das transformações por que a Europa passaria 

nos processos finais da Idade Média. Definida essa questão, é possível assegurar-se em relação ao 
movimento cruzadista que: 
a) os efeitos imediatos das cruzadas sobre a vida europeia foram de natureza política, já que 

contribuíram para abalar sensivelmente o poder absoluto dos monarcas europeus. 
b) em termos jurídicos, as cruzadas contribuíram para modificar o sistema da propriedade no 

feudalismo, já que difundiram o começo da propriedade dominante no Extremo Oriente. 
c) os seus resultados abalaram seriamente o prestígio do papado, provocando, inclusive, a separação 

entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla, fato de implicações negativas para a autoridade 
clerical. 

d) os efeitos sociais das cruzadas fizeram-se sentir principalmente sobre as relações de trabalho, já 
que os cruzados, ao retornarem do Oriente, defendiam a substituição da servidão pelo trabalho 
livre. 

e) as exigências das expedições contribuíram decididamente para o recuo da dominação árabe no 
Mediterrâneo, abrindo os espaços para que as suas águas viessem a sustentar, mais tarde, parte 
das grandes rotas do comércio europeu. 


