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QUESTÃO 1:  
Resposta: Letra A.  

Observando a biografia de Maomé, podemos ver que suas peregrinações junto às 
caravanas permitiram que ele tomasse conhecimento sobre os valores religiosos 
cristãos e judeus. Sob esse aspecto, vemos que a ação centralizadora imposta pela 

adoção do monoteísmo revela a influência que essas outras religiões tiveram no 
estabelecimento do islamismo. 

 
QUESTÃO 2:  
Resposta: a) Errado; b) Certo; c) Certo; d) Certo; e) Certo. 

 
QUESTÃO 3:  

Resposta: Os xiitas são muçulmanos que realizam uma interpretação literal do Alcorão 
e não aceitam qualquer outra literatura na regulação de seu credo. Por outro lado, os 

sunitas admitem a Suna, livro que conta a biografia de Maomé, como um texto auxiliar 
na interpretação dos ensinamentos do Alcorão. Além disso, os xiitas acreditam que o 
poder político deveria ser controlado pelos descendentes diretos de Maomé, enquanto 

os sunitas acreditam que a escolha dos lideres políticos deve ser feita livremente. 
 

QUESTÃO 4:  
Resposta: Letra “B”.  
Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas 

relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo. 
 

QUESTÃO 5:  
Resposta: Letra “D”. 
A sociedade feudal caracterizava-se pela pouca mobilidade social e pela existência de 

três ordens ou estamentos principais: o Primeiro Estado, composto pelo Clero, 
responsável pela intermediação dos homens com a esfera divina; o Segundo Estado, 

composto pela nobreza, responsável pela proteção militar da sociedade; e finalmente o 
Terceiro Estado, composto pela plebe em geral, responsável por suprir as necessidades 
materiais da sociedade por meio de seu trabalho. Essa estrutura social, fundamentada 

nos privilégios dos dois primeiros Estados, era justificada pela Igreja Católica, que 
a apresentava como desígnio divino. 

 
QUESTÃO 6:  
Resposta: O chamado Renascimento Comercial, ocorrido no Ocidente europeu a partir 

do século XI, fez com que o comércio tivesse um papel cada vez mais importante 
quando comparado a outras atividades econômicas. Este fenômeno correspondeu ao 

crescimento e fortalecimento da livre-circulação de pessoas e mercadorias em 
detrimento das atividades ligadas aos senhorios feudais. Por essa via, os laços de 
dependência que ligavam os senhores aos seus servos tendem a se dissolver e dar lugar 

a outras formas de relação de trabalho que, de alguma maneira, estão na origem da 
chamada produção independente e do trabalho assalariado. 
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QUESTÃO 7:  
Resposta: Letra “C”. 

O processo de centralização e concentração do poder político intensificou-se até se 
tornar absoluto, no início da modernidade. 

 
QUESTÃO 8:  
Resposta: Segundo o texto, a fome “é um dos castigos do pecado original.”  Em outras 

palavras, a principal justificativa para as doenças da época era religiosa e fundamentada 
na ideia de um castigo divino. 

 
QUESTÃO 9:  
Resposta: Letra “A”. 

A partir da Baixa Idade Média, o crescimento das cidades esteve articulado à reativação 
do comércio. O aumento populacional e a consequente crise do sistema feudal somado 

às Cruzadas, tornaram as cidades importantes centros mercantis e bancários, nos quais 
eram efetuadas as trocas de mercadorias que circulavam pelas rotas comerciais e 
também o excedente da produção agrícola.  

 
QUESTÃO 10: 

Resposta: O enfraquecimento do poder laico e a emergência de uma sociedade 
fortemente influenciada pela religiosidade, sob a liderança católica, deram vazão na 
Idade Média a uma interpretação irracional de eventos naturais, tais como a ocorrência 

de enfermidades e epidemias em geral. As condições precárias de higiene, em especial 
nas zonas urbanas onde a aglomeração humana acentuava a disseminação de pragas, 

acabavam por facilitar a eclosão de epidemias de grande extensão. Apesar da existência 
de centros dedicados a tratar de enfermos, tais como os leprosários citados no texto e 
mosteiros que recebiam os doentes, a falta de conhecimento e de uma medicina mais 

preparada (O conceito biológico de contágio não existia ainda na Idade Média) 
dificultavam o tratamento eficiente dos doentes. Deste modo, as epidemias e outras 

doenças eram atribuídas a um suposto castigo divino em decorrência dos pecados 
cometidos por aquele que adquiriu a doença, desta forma imputando ao doente a culpa 
pelo seu próprio sofrimento. Lembre-se que a Igreja buscava incutir na população a 

noção de que a vida terrena seria exatamente o locus no qual a penitência devia ser 
cumprida.  

 
QUESTÃO 11: 
Resposta: O “maldito século XIV” foi marcado por crise, isto é, por guerras, epidemias, 

fome e rebeliões camponesas. Com o advento da peste bubônica (“peste negra”), em 
pouco tempo, milhares de europeus foram dizimados por uma terrível epidemia que se 

alastrou graças às péssimas condições de higiene daquela época. Causou muita morte, 
alguns estudiosos estimam que mais de um terço da Europa foi vitimada. A morte de 

tanta gente acabou provocando um enorme desordenamento ao processo produtivo 
daquela época, e consequentemente, intensificou a fome (A Grande Fome, 1315-1317). 
As atividades comerciais retraíram, bem como as propriedades feudais desaceleraram 

a sua capacidade de produção. Temendo a escassez de alimento, que de fato aconteceu, 
vários nobres dificultaram ao máximo a saída dos servos de suas propriedades. Nesse 

contexto de escassez e enrijecimento, as tensões entre servos e nobres logo se 
evidenciaram com as rebeliões camponesas. Por fim, as guerras, em especial, a Guerra 
dos Cem Anos (1337-1453) entre a França e a Inglaterra. Tudo isso contribuiu para a 

crise do feudalismo e início da Idade Moderna. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
QUESTÃO 12:  

Resposta: A peste bubônica foi uma pandemia que ocorreu na Europa durante o século  
XIV. A chegada desse doença à Europa está relacionada às caravanas de comércio que 

vinham da Ásia através do Mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras 
europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se que cerca de um terço da população 

europeia tenha sido dizimada por conta da peste. A propagação da doença, inicialmente, 
deu-se por meio de ratos e, principalmente, pulgas infectadas com o bacilo, que 
acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas – em 

cujo sistema digestivo a bactéria da peste se multiplicava. Num estágio mais avançado, 
a doença começou a se propagar por via aérea, através de espirros e gotículas. 

Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação 
que as cidades e vilas medievais possuíam. Como ainda não havia um desenvolvimento 
satisfatório da ciência médica nesta época, não se sabia as causas da peste e tampouco 

os meios de tratá-la ou de sanear as cidades e vilas. A peste foi denominada “negra” 
por conta das afecções na pele da pessoa acometida por ela. Isto é, a doença provocava 

grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços em regiões de grande 
concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas. Esses inchaços 
também eram conhecidos como “bubões”, por isso é conhecida como Peste Bubônica.  

 


