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SEMANA 1  
 

 

QUESTÃO 1- Frente B 
Observe a imagem e responda. 

 
Fonte: https://megaarquivo.wordpress.com/tag/feudalismo/ 

 

O feudalismo marcou profundamente a Europa medieval entre os séculos V e 
XV. Com base na imagem, explique e caracterize o feudalismo. Cite três 

características e explique-as. 
 

QUESTÃO 2- Frente B 
Observe o esquema e responda. 
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Fonte:https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-vassalagem 

 
 

O feudalismo foi caracterizado por relações de poder como a suserania e a 
vassalagem. Com base no esquema acima, explique o funcionamento das 
relações de suserania e vassalagem. 

 
 

QUESTÃO 3- Frente B 
Observe a pirâmide da sociedade feudal e responda.  

 
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/feudalismo 

 

Explique as principais características da sociedade feudal citando a função 
social de cada grupo social. 
 

 
QUESTÃO 4- Frente B 

O Feudalismo marcou profundamente a Idade Média por ser o sistema político, 
econômico e social deste período. As principais características do feudalismo 
eram: 

 
a) Sociedade de ordens, economia levemente industrial, unificação política e 

mentalidade impregnada pela religiosidade. 
b) Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, organização política 
descentralizada e mentalidade marcada pela ausência do cristianismo. 

c) Sociedade de ordens, economia comercial e competitiva, centralização política e 
mentalidade pagã. 

https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-vassalagem
http://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/feudalismo


d) Sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente, fragmentação política e 
mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade. 
e) Sociedade igualitária, economia industrial, centralização política e sociedade 

antropocêntrica.  
 

 
QUESTÃO 5- Frente B 

“Servir” ou, como também se dizia, “auxiliar”, – “proteger”: era nestes termos tão 
simples que os textos mais antigos resumiam as obrigações recíprocas do fiel armado e 
do seu chefe.”  

In: Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987. 
O mais importante dos deveres que, na sociedade feudal, o vassalo tinha em 

relação ao seu senhor era:  
 
a) o respeito à hierarquia e à realização das atividades religiosas. 

b) o auxílio na guerra, participando pessoalmente, montado e armado, nas ações 
militares desenvolvidas pelo senhor.  

c) a proteção policial das aldeias e cidades existentes nos arredores do castelo de seu 
senhor.  
d) a participação nos torneios e festejos locais, sem que o vassalo jamais levantasse suas 

armas contra seu senhor.  
e) a servidão, trabalhando no cultivo das terras do senhor e pagando os tributos e 

encargos que lhe eram devidos. 
 
QUESTÃO 6- Frente B 

Mergulhados numa atmosfera social em que qualquer relação de inferior a superior 
reveste uma coloração diretamente humana, essas pessoas, para com o senhor, não 

estão obrigadas apenas às múltiplas rendas ou prestações de serviços que oneram as 
casas e os campos. Devem-lhe também auxílio e obediência e contam com a sua 
proteção.  

In: Marc Bloch. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 278.  
 

O texto refere-se às relações: 
 
a) entre reis e súditos.  

b) de servidão.  
c) entre homens e mulheres.  

d) de vassalagem.  
e) entre Deus e os clérigos. 
 

 
QUESTÃO 7- Frente B  

As feiras foram muito difundidas pela Europa a partir do século XI. Entre os 
motivos que provocaram tal fenômeno, podemos citar: 

 
 
a) a unificação da moeda europeia, que facilitou a atividade dos banqueiros e a aquisição 

de mercadorias.  
b) o aumento da produção agrícola, provocado pelos desmatamentos, que ampliavam a 

quantidade de terras cultiváveis.  
c) a eliminação das práticas feudais, que prendiam os camponeses à terra e reduziam a 
monetarização da economia.  

d) o crescimento urbano, provocado pelas doenças e epidemias que surgiram nas áreas 
rurais e provocavam êxodo em direção às cidades.  

e) a regionalização das economias, que limitou significativamente a obtenção de 
mercadorias provenientes de terras distantes. 
 

 
 

 
 
 



QUESTÃO 8- Frente B 
Observe o mapa e responda.  
 

 
Fonte:https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas 

 

As Cruzadas marcaram profundamente a Baixa Idade Média (séculos XI-XIV). 
Com base na imagem, explique as principais consequências das Cruzadas.  

 

 
QUESTÃO 9- Frente A 

A África é o berço da humanidade; apesar disso, sua história é pouco conhecida. 
Leia as afirmações a seguir e assinale “C”, para as corretas, e “E” para as 
erradas. Justifique cada uma das alternativas.  

 
a) (C) (E ) A África é um país com muitos povos e línguas diferentes. 

b) (C) (E ) A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros. 
c) (C) (E ) A África é um continente com 54 países e mais de 30 milhões de quilômetros 

quadrados. 

d) (C) (E ) A história da África negra tem ligações estreitas com a história do Brasil.  
e) (C) (E ) Grande parte da população brasileira descende de povos africanos. 

 
QUESTÃO 10- Frente A 
Observe a imagem.  
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Fonte: https://educezimbra.wordpress.com/2018/03/20/grios-mantem-vivas-as-historias-da-africa/ 

 

Explique quem são os mestres griôs e qual a sua importância para a história 
da(s) África(s).  

 
 
QUESTÃO 11- Frente A 

Observe a imagem.  

 
Fonte: http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-leao-do-mali-entre-o-mito-e-realidade 

 

Explique como o Império do Mali se manteve como o maior império africano 
durante muitos anos.  

 
QUESTÃO 12- Frente A 
Observe o mapa.  

 
Fonte: http://www.professoraisabelaguiar.com/2018/03/povos-e-cultura-africanas-malineses.html 

 

O Brasil muito herdou dos povos e das culturas africanas. Cite uma característica 
dos bantos e uma característica dos iorubás.  
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