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Questão 01)     
Depois da morte de Carlos Magno, em 814, seu filho Luis I, o Piedoso, 
assumiu o poder. Após a morte de Luis I, em 840, seus três filhos 
disputaram o poder, travando uma desgastante guerra civil. Pelo Tratado, 
assinado em 843, os filhos de Luis I (Carlos, Luís e Lotário), firmaram a paz e 
estabeleceram a divisão territorial do Império Carolíngio. 
 
Assinale, abaixo, a alternativa que indica o Tratado que corresponde a este 
acontecimento. 
 
A) Tratado de Versalhes 
B) Tratado de Lyon 
C) Tratado de Verdun 
D) Tratado de Utrech 
E) Tratado de Rennes 
 
Questão 02)      
Acerca da história do Império Carolíngio, é correto afirmar que: 
A) o Papa Leão III corou Carlos Magno como Imperador do “Novo 

Império Romano do Oriente”, cuja capital passou a ser 
Constantinopla. 

B) o chamado “Renascimento Carolíngio” também significou um 
reflorescimento das Letras e das Artes. 

C) após a morte de Carlos Magno, o governo foi exercido por seu filho 
Luís, o Piedoso, que intensificou ainda mais as expedições de 
conquista. 

D) Carlos, o Calvo, e Luís, o Germânico, somaram esforços no sentido de 
manter a unidade imperial estabelecida por Luís, o Piedoso. 

E) o “Novo Império Romano do Oriente” foi desmantelado pelos 
exércitos mulçumanos que se estabeleceram na Península Ibérica. 

 
Questão 03)     
Leia o fragmento. 
 
A civilização árabe foi o resultado da reunião de elementos culturais de 
muitos povos: árabes, persas, egípcios, bizantinos e ainda outros. Ela não é, 
assim, puramente muçulmana, uma vez que entre seus criadores contam-
se muitos cristãos, judeus e outros grupos religiosos. Apesar da diversidade 
das suas origens, os muçulmanos não realizaram apenas uma justaposição 
mecânica de culturas anteriores nem foram unicamente transmissores de 
conhecimentos antigos. Criaram conhecimentos novos, cujo meio de 
divulgação foi a língua árabe, veículo do saber e da ciência durante a Idade 
Média. 
PEDRERO SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. A Península Ibérica entre o  
Ocidente e o Oriente. São Paulo: Atual, 2002, p. 30. 
 
De acordo com o exposto no fragmento, a cultura muçulmana caracterizou-
se, na Idade Média, pela: 
 
A) agregação de elementos culturais diversos na construção de saberes. 
B) ausência de originalidade gerada pela apropriação de outras culturas. 
C) afirmação de um isolamento cultural provocado pelas barreiras 

linguísticas. 
D) negação das culturas de origem cristã e judaica decorrente do seu 

caráter ortodoxo. 
 
Questão 04)     
Os comentadores do texto sagrado (…) reconhecem a submissão da mulher 
ao homem como um dos momentos da divisão hierárquica que regula as 
relações entre Deus, Cristo e a humanidade, encontrando ainda a origem e 
o fundamento divino daquela submissão na cena primária da criação de 
Adão e Eva e no seu destino antes e depois da queda. 

CASAGRANDE, C., A mulher sob custó- 
dia, in: História das Mulheres, Lisboa:  
Afrontamento, 1993, v. 2, p. 122-123. 

 
O excerto refere-se à apreensão de determinadas passagens bíblicas pela 
cristandade medieval, especificamente em relação à condição das mulheres 
na sociedade feudal. A esse respeito, é correto afirmar: 
 
 
 
 

 
A) As mulheres originárias da nobreza podiam ingressar nos conventos e 

ministrar os sacramentos como os homens de mesma condição social. 
B) A culpabilização das mulheres pela expulsão do Paraíso Terrestre 

servia de justificativa para sua subordinação social aos homens. 
C) As mulheres medievais eram impedidas do exercício das atividades 

políticas, ao contrário do que acontecera no mundo greco-romano. 
D) As mulheres medievais eram iletradas e tinham o acesso à cultura e às 

artes proibido, devido à sua condição social e natural. 
E) A submissão das mulheres medievais aos homens esteve desvinculada 

de normatizações acerca da sexualidade. 
 
Questão 05)     
Em 1054, o Cisma do Oriente serviu para acentuar o distanciamento já 
existente entre Constantinopla e a Igreja da Europa Ocidental. Uma das 
principais consequências do Cisma do Oriente foi:  
 
A) a criação do termo “cristãos novos” para designar a população do 

Império bizantino que tinha se desfiliado da Igreja Romana.  
B) a Convocação das Cruzadas para invadir e conquistar o reino de 

Jerusalém e a formação de um Exército no Império Bizantino para 
apoiar os cruzados que se dirigiam para a Terra Santa.  

C) o início das Guerras Religiosas, que vai determinar o surgimento da 
Reforma Protestante e acentuar as divisões internas do cristianismo 
europeu.  

D) o surgimento da Igreja Ortodoxa, ligada ao Patriarcado de 
Constantinopla e a Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelo 
Papa. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-B Q.03-A Q.04-B Q.05-D 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


