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QUESTÕES 

AS (frente B)   

AC (frentes A e B) 
 

QUESTÃO 1- Frente A 
 

Livro pág. 56: Exercício 3. 
 

 
QUESTÃO 2- Frente A 
 

Livro pág. 56: Exercício 4. 
 

 
QUESTÃO 3- Frente A 
 

Livro pág. 56: Exercício 5 letra“a”. 
 

 
QUESTÃO 4- Frente A  
 

Livro pág. 56: Exercício 5 letra “b”. 
 

 
QUESTÃO 5- Frente B 
 

A Europa feudal passou por profundas mudanças durante a Baixa Idade Média. Dentre 
elas, destacaram-se as inovações técnicas. Cite e explique duas dessas inovações 

técnicas.  
 

QUESTÃO 6- Frente B 

Observe a imagem e responda.  
 

 
Fonte:http://aulasonlinedehistoria.blogspot.com/2015/11/o-renascimento-comercial-e-urbano.html 
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O Renascimento urbano e comercial durante a Baixa Idade Média gerou profundas 
transformações na Europa feudal.  Cite três dessas mudanças provocadas pelo 

Renascimento comercial e Urbano. 
 

QUESTÃO 7- Frente B  
Observe a imagem e responda.  

 
Fonte: http://www.oretrogrado.com.br/2016/08/29/muculmanos-x-cristaos-o-mito-das-cruzadas/ 

 
Os séculos XI, XII e XIII da Baixa Idade Média foram marcados pelas Cruzadas. Cite as 

principais causas das Cruzadas. 
 

QUESTÃO 8- Frente B 
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 europeias. 
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. 

 
QUESTÃO 9- Frente A 

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. 

 

QUESTÃO 10- Frente B 
Observe a imagem e responda.  

 
Fonte:https://dougnahistoria.blogspot.com/2014/04/ 

 

 
 
 
 

http://www.oretrogrado.com.br/2016/08/29/muculmanos-x-cristaos-o-mito-das-cruzadas/
https://dougnahistoria.blogspot.com/2014/04/


 
Com base no esquema acima, explique o funcionamento da rotação trienal.  
 

QUESTÃO 11- Frente B 
Leia os trechos de texto com atenção. 

A tomada da cidade de Jerusalém foi narrada assim pelo historiador árabe Ibn al-Athir: “A 
população da Cidade Santa foi morta pela espada e os franj (*) massacraram os 

muçulmanos durante uma semana. Na mesquita [...], eles mataram mais de setenta mil 
pessoas.” 
(*) franj: os francos, os soldados cruzados. 

 
Para os árabes, os soldados invasores eram "bestas selvagens”, atrasados, ignorantes das 

artes e da ciência e fanáticos religiosos que não hesitavam em queimar mesquitas e 
dizimar populações inteiras.  
In:MAALOU, Amin. As Cruzadas vistas pelos árabes. 

 
Considerando os textos acima, descreva e compare a visão que os árabes tinham dos 

europeus e a visão que os europeus tinham dos árabes no período das Cruzadas.  
 

QUESTÃO 12- Frente B 

Durante a Baixa Idade Média, surgiram as primeiras universidades europeias. Explique a 
relação das universidades com a Igreja Católica durante esse período. 

 

 

 

 

 

 


