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QUESTÕES 

AS (frente B)   

AC (frentes A e B) 
 

QUESTÃO 1- Frente A 
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. 
 

QUESTÃO 2- Frente A 

 
O islamismo foi fundado por Maomé (570-632). De caráter monoteísta, esta religião, 

também conhecida por muçulmana ou maometana, foi a base do Estado Muçulmano de 
caráter teocrático criado por Maomé, que passou inicialmente a dominar a península 

Arábica.  
Com base no enunciado, julgue os itens em C (CERTO) ou E (ERRADO). 
 

a) (   ) A expansão muçulmana, principalmente após a morte de Maomé, fez com que 
essa religião dominasse todo o continente africano.  

b) (   ) O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, que teria sido resultado das revelações 
do Deus Alá ao Profeta Maomé. Além de ditar a conduta religiosa, este livro contém 
recomendações de como manter a ordem social e os interesses dos grandes 

comerciantes.  
 

c) (   ) A força do Alcorão, para alguns, deve-se à obediência a alguns princípios como: 
fazer cinco orações diárias; crer em Alá, deus único, e em Maomé, seu profeta; ir em 
peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida; ser generoso com os pobres e 

dar esmolas.  
d) (   ) Maomé, ao pregar o monoteísmo, foi de encontro à religião politeísta que 

dominava entre os árabes. Entretanto, conseguiu organizar um exército de 
seguidores e, através dele, proibir o politeísmo e assim unir as diversas tribos árabes 
em torno da religião.  

e) (   ) A decadência do Império Islâmico é atribuída às disputas internas, que 
provocaram o desmembramento do Império. No entanto, deve-se também levar em 

consideração a reação dos diversos povos submetidos à dominação árabe. 
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QUESTÃO 3- Frente A 

Observe a imagem.  

 
Fonte: https://verfilmeshd.gratis/19-mensagens-epicas-de-vizinhos-que-nao-podem-ser-deixadas-

despercebidas/ 

 
Diferencie os xiitas dos sunitas.  
 

 
QUESTÃO 4- Frente A  

 
A longa presença de povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, 
possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o que 

facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a 
superioridade bélica de alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a 

conversão e a conquista de vários grupos na região da Núbia, promovendo uma 
expansão do Islã que não se apoia na presença árabe. 

(Adaptado de Luiz Arnaut e Ana Mônica Lopes, História da África: uma introdução. Belo 

Horizonte: Crisálida, 2005, p. 29-30.) 

Sobre a presença islâmica na África é correto afirmar que: 

 
a) O princípio religioso do esforço de conversão, a jihad, foi marcado pela violência no 

norte da África e pela aceitação do islamismo em todo o continente africano. 

b) Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas 
relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo. 

c) A expansão do islamismo na África ocorreu pela ação dos árabes, suprimindo as crenças 
religiosas tradicionais do continente. 

d) O islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua expansão ocorreu durante 
a corrida imperialista do século XI. 

e) Os países africanos se converteram ao Islamismo porque estavam fugindo da expansão 

do Cristianismo.  
 

QUESTÃO 5- Frente B 
 
(…) Deus tinha distribuído tarefas específicas a cada homem; uns deviam orar pela 

salvação de todos, outros deviam lutar para proteger o povo; cabia aos membros  do 
terceiro estado, de longe o mais numeroso, alimentar, com seu trabalho, os homens de 

religião e da guerra. Este padrão, que rapidamente marcou a consciência 
coletiva, apresentava uma forma simples e em conformidade com o plano divino e assim 
sancionava a desigualdade social e todas as formas de exploração econômica (…)  

Fonte: Georges Duby, As três ordens ou o imaginário do feudalismo. In: Patrícia Ramos 
Braick e Myrian Becho Mota, História: das cavernas ao Terceiro Milênio. 

 
A partir do texto, é correto concluir que:  
 

 
 

 
 

https://verfilmeshd.gratis/19-mensagens-epicas-de-vizinhos-que-nao-podem-ser-deixadas-despercebidas/
https://verfilmeshd.gratis/19-mensagens-epicas-de-vizinhos-que-nao-podem-ser-deixadas-despercebidas/


a) a Igreja não reconhecia importância nas atividades que estivessem desligadas da 
religião, assim a condição de não nobre revelava um sujeito vítima do castigo divino.  
b) a rigidez da estrutura da sociedade feudal não foi regra durante a Idade Média, pois 

a partir do século X, estabeleceu-se uma dinâmica sociedade de classes.  
c) as posições sociais menos importantes derivavam menos da vontade divina e mais 

da ausência de empenho dos homens, segundo a teologia cristã medieval.  
d) a sociedade feudal estruturava-se de forma rígida, determinada pelo nascimento e 

com pequenas possibilidades de movimentação entre as camadas sociais.  
e) a suposta imobilidade da sociedade medieval tem fundamento nas teses teológicas 
de santo Agostinho, que defendiam a supremacia da razão em detrimento da fé. 
 

 
QUESTÃO 6- Frente B 

Explique de que maneira o Renascimento Comercial e Urbano (séculos XI-XII) contribuiu 
para o enfraquecimento das relações de servidão. 

 
QUESTÃO 7- Frente B  
A peste, a fome e a guerra constituíram os elementos mais visíveis e terríveis do que se 

conhece como a crise do século XIV.  
 

Como consequência dessa crise, ocorrida na Baixa Idade Média,: 
 
a) o movimento de reforma do cristianismo foi interrompido por mais de um século, 

antes de reaparecer com Lutero e iniciar a modernidade. 
b) o campesinato, que estava em vias de conquistar a liberdade, voltou novamente a 

cair, por mais de um século, na servidão feudal. 
c) o processo de centralização e concentração do poder político intensificou-se até se 
tornar absoluto, no início da modernidade. 

d) o feudalismo entrou em colapso no campo, mas manteve sua dominação sobre a 
economia urbana até o fim do Antigo Regime. 

e) entre as classes sociais, a nobreza foi a menos prejudicada pela crise, ao contrário 
do que ocorreu com a burguesia. 
 

QUESTÃO 8- Frente B 
"A fome é um dos castigos do pecado original. O homem fora criado para viver sem 

trabalhar se assim o quisesse. Mas, depois da queda, não podia resgatar-se senão pelo 
trabalho... Deus impôs-lhe, assim, a fome para que ele trabalhasse sob o império dessa 

necessidade e pudesse, por esse meio, voltar às coisas eternas." 
Fonte: Trecho do Elucidarium. In: A CIVILIZAÇÃO DO OCIDENTE MEDIEVAL. 
 

Com base no texto acima, explique como a fome era justificada na época 
medieval.  

 
QUESTÃO 9- Frente A 
A partir do século X, mas principalmente do XI, é o grande período de urbanização – 

prefiro utilizar esse termo mais do que o de renascimento urbano, já que penso que, 
salvo exceção, não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade. 

In: LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades. Conversações com Jean Lebrun. São Paulo: 
Unesp, 1998, p. 16.  
 

A respeito das cidades medievais, após o ano mil, é CORRETO afirmar: 
 

a) Tornaram-se centros econômicos e financeiros e vinculados às rotas mercantis e 
à produção agrária das áreas rurais próximas.   
b) Eram fundamentalmente sedes episcopais e centros administrativos do Sacro 

Império Romano Germânico.   
c) Tornaram-se núcleos da produção industrial que começou a desenvolver-se sobretudo 

no norte da Itália, a partir do século XI.   
 
d) Tornaram-se os principais entrepostos do comércio de escravos africanos desde o 

início das Cruzadas.   
 



e) Apresentaram-se como legado das pólis gregas e das cidades romanas da 
Antiguidade. 
 

 
QUESTÃO 10- Frente B 

Nos arredores de Assis, dois leprosários [...] hospedavam os homens e mulheres de 
visão repugnante escorraçados por todos: considerava-se que os leprosos eram assim 

por castigo de Deus, por causa dos pecados cometidos, ou porque tinham sido 
concebidos em pecado. Por isso, ao se movimentarem, eram obrigados a bater certas 
castanholas, para que os sãos pudessem evitá-los, fugindo a tempo.  

In: Chiara Frugoni. Vida de um homem: Francisco de Assis, 2011. 
 

Explique a seguinte frase bastante disseminada na Idade Média: “os leprosos 
eram assim por castigo de Deus”.  
 

  
QUESTÃO 11- Frente B 

Observe a imagem.  

 
Fonte: https://1789historia.wordpress.com/2017/04/22/crise-do-seculo-xiv/ 

 

O século XIV ficou conhecido na História como o “Maldito Século”, marcado pela crise 
do feudalismo. Cite três fatores da crise do sistema feudal. 

 

 
QUESTÃO 12- Frente B 

Observe a imagem. 
 

 
Fonte: https://www.farmaceuticas.com.br/alerta-caso-de-peste-bubonica-e-encontrado-no-ceara/ 

 
 

A peste bubônica trouxe graves consequências para a Europa do século XIV. Explique o 
que foi a peste bubônica, destacando, principalmente as suas consequências.  
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