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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
01. 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. 
d) Sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente, fragmentação política e mentalidade fortemente 

influenciada pela religiosidade. 
 
02. A crise do Feudalismo foi agravada por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada 

“crise do séc. XIV”. Entre esses acontecimentos é correto citar: 
a) Revolta do clero; estes, sem ter o que comer, abandonaram a Igreja e organizaram rebeliões 
b) Relações de suserania e vassalagem; 
c) Guerra dos Cem Anos, envolvendo Portugal e Espanha.  
d) Epidemias, como a Peste Negra, originadas principalmente da falta de estrutura das cidades para suportar o 

aumento populacional e enfrentar o problema da fome. 
 
03. Sobre o chamado “maldito século” (século XIV), marcado por fome, epidemias, guerras e revoltas, 

julgue os itens abaixo e assinale C para os certos e E para os errados. Justifique os itens errados. 
a) (C) (E) Em pouco tempo, milhares de europeus foram dizimados por pela “peste negra”, uma epidemia que 

se alastrou graças às péssimas condições de higiene daquela época. Além de causar tantas mortes, essa 
doença também foi responsável por um grande declínio populacional. Alguns estudiosos estimam que mais 
de um terço da Europa foi vitimada. 

b) (C) (E) O número alto de mortes provocadas pela peste bubônica proporcionou um aumento significativo na 
produção de alimentos, o que contribuiu para a diminuição das mortes por fome da época.  

c) (C) (E) Os camponeses que restavam lutaram por melhores condições de vida e de alimentação. Os nobres 
proprietários de terras forçavam para que eles não saíssem de suas terras e passaram a cobrar mais trabalho 
e mais impostos. Isso gerou a eclosão de revoltas camponesas, conhecidas como jacqueries, na França. No 
entanto, estas revoltas foram duramente reprimidas e com muita violência. 

d)  (C) (E) A Guerra dos Cem Anos (1337-1453) opôs França e Espanha em uma longa guerra. Esse conflito 
demonstrava as divergências e as lutas pelo poder entre diferentes dinastias da nobreza que detinha o poder 
nesses territórios. Uma das consequências políticas foi o processo de centralização do poder em Estados 
nacionais, que dariam origem aos dois países. 

e) (C) (E) Outro elemento agravante do século XIV foi a fome. Com a diminuição da população da área rural 
para trabalhar nas lavouras e problemas climáticos como secas, houve uma queda na produção de alimentos, 
agravando a fome de parte da população. 

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
 

Prof. Rafael Nascimento 


