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LIVRO 03 
FRENTE A 
MÓDULO A9 
ALTA IDADE MÉDIA: REINOS BÁRBAROS E REINO FRANCO 
 
 
Q.01 - O Império Carolíngio foi a maior expressão política da Alta Idade 
Média Ocidental. Sobre esse Império, assinale o que for correto. 
 
01) Ao coroar Carlos Magno, o papa almejava estabelecer uma 
aliança política entre a Igreja Católica e o reino, assim como restaurar a 
unidade do mundo ocidental sob a autoridade de um imperador 
cristão. 
02) Com o Renascimento Carolíngio, Carlos Magno instituiu um 
programa de valorização da cultura germânica e a proibição das 
manifestações culturais greco-romanas. 
04) Devido ao seu vasto território, o Império Carolíngio organizava-se 
em unidades político-administrativas denominadas marcas, 
administradas por marqueses; e condados, administrados por condes. 
08) Objetivando expandir o território e implantar o cristianismo em 
outras regiões da Europa, Carlos Magno substituiu o emprego da força 
militar pela catequese e pela conversão pacífica dos povos pagãos, 
atitude que fez dele um dos principais monarcas pacifistas da Europa 
medieval. 
16) Na inexistência de um Estado centralizado, os laços políticos entre 
o poder central (representado pelo imperador) e seus administradores 
regionais (representados pela aristocracia) passaram a ocorrer pelo 
juramento de fidelidade. 
 
Q.02 - Os reinos bárbaros fundados no século V, no solo da Europa 
Ocidental, tinham conservado o caráter mais legítimo e essencial da 
civilização antiga: o caráter mediterrâneo. Foi preciso a súbita irrupção 
do Islão, na história, durante o século VII, em sua conquista das costas 
orientais, meridionais e ocidentais do Mar Mediterrâneo, para colocá-
lo em uma situação completamente nova, cujas consequências 
deveriam influir em todo o curso posterior da história. Desse fato 
fundamental, origina-se uma ordem econômica nova, que é, 
propriamente, a da Alta Idade Média. 

(Henri Pirenne. História econômica e social da Idade Média, 1982. Adaptado.) 

 
O conteúdo do excerto refere-se 
A) à centralização política e ao controle da economia europeia pelos 

árabes. 
B) à conversão dos hereges ao cristianismo e à valorização, pela 

Igreja, do lucro monetário. 
C) à intensificação do comércio entre árabes e cristãos e à paz 

religiosa europeia. 
D) à emergência das ordens religiosas e ao avanço do paganismo nas 

cidades. 
E) à decadência da atividade do comércio e ao enfraquecimento da 

vida urbana. 
 
Q.03 - 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 
 
 

 
Q.04 - Sobre as invasões dos "bárbaros" na Europa Ocidental, ocorridas 
entre os séculos III e IX, é correto afirmar que: 
A) foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e 

barbárie, acarretou a ruína das instituições romanas. 
B) se, por um lado, causaram destruição e morte, por outro, 

contribuíram decisivamente para o nascimento de uma nova 
civilização, a da Europa Cristã. 

C) apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu, afinal, conter os 
bárbaros, derrotando-os militarmente e, sem solução de 
continuidade, absorveu e integrou os seus remanescentes. 

D) se não fossem elas, o Império Romano não teria desaparecido, 
pois, superada a crise do século III, ele passou a dispor de uma 
estrutura socioeconômica dinâmica e de uma constituição política 
centralizada. 

E) os Godos foram os povos menos importantes, pois quase não 
deixaram marcas de sua presença. 

 
Q.05 - Leia o texto a seguir. 
 
O fim do mundo antigo estivera sempre e intrinsecamente ligado à 
concepção da queda e do fim do Império Romano, isto porque a 
história tradicional, particularmente aquela surgida no século XIX, vira 
na política, ou mais precisamente na história política, a razão por 
excelência do fenômeno histórico. [...] 
Contudo, este período de translatio, pelo fato só de ser nominado, vem 
por extensão, e inevitavelmente, a ser valorado e particularizado, por 
estes ou aqueles especialistas de uma determinada temporalidade 
histórica, neste caso, o antiquista e o medievalista. Deste modo, 
aqueles que acreditam e defendem ainda a ideia de crise e decadência 
do Império Romano, e por consequência uma visão não muito otimista 
do período medieval, tenderam a rotulá-lo como “Baixo Império”, pois, 
neste contexto, “baixo” é logicamente denotativo de decadente, de 
decrepitude, de algo que foi “alto”, “forte”, “pujante”. Como 
acrescenta Le Goff, esta própria terminologia “alta” “baixa” é 
caracteristicamente medieval. Interessante notar aqui que, mesmo 
para aqueles que não olham o período medieval com olhos tão 
benignos e entusiastas, necessariamente o tem em si, a ponto de, 
mesmo inconscientemente, lançar mão de concepções e visões do 
mundo que lhe fora próprio. 
 

AMARAL, Ronaldo. A Antiguidade Tardia nas discussões historiográficas acerca 
dos períodos de Translatio. Alétheia - Revista de estudos sobre Antiguidade e 

Medievo, volume único, jan./dez. 2008. Disponível em: 
<http://www.revistaale.dominiotemporario.com/ 

doc/AMARAL,_RONALDO.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2012. [Adaptado] 

 
O texto se refere a duas grandes épocas históricas geralmente 
conhecidas como “Antiguidade” e “Idade Média”. Em relação às ideias 
presentes no texto é correto afirmar que: 
A) Antiguidade e Idade Média não existem, sendo ambas um período 

de translatio [tradução]. 
B) Os historiadores devem seguir a perspectiva política para definirem 

as épocas. É desse modo que podemos entender a evolução 
histórica do Ocidente. 

C) A historiografia é uma ciência inequívoca que emprega uma 
terminologia objetiva a partir da qual não estão presentes 
julgamentos em relação ao período trabalhado e sua 
especificidade. 

D) O período de translatio [tradução] indica que o processo de 
transformação da sociedade entre os séculos III a.C. e XIII a.C. 
merece um estudo mais meticuloso, preocupado em conhecer as 
especificidades que permitiram à sociedade sua transformação. 

E) Não existe certeza alguma no estudo da história e por isso a 
historiografia expressa pontos de vista distintos em relação aos 
mesmos períodos. 
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Q.06 - Analise a imagem a seguir. 
 

 
Coroação de Carlos Magno. Disponível em: < https://idademedia. 

wordpress.com/tag/carlos-magno/>. Acesso em: 23 de maio de 2016. 

 
A imagem representa a Coroação de Carlos Magno no ano 800. Ela 
indica uma concepção política que se refere a um contexto marcado 
pela 
A) expansão do cristianismo e combate ao paganismo dos povos 

bárbaros invasores do Império Romano. 
B) submissão do Império à Igreja e controle do poder temporal pelo 

espiritual. 
C) formação do monasticismo guerreiro como braço armado da Igreja 

na luta contra o infiel. 
D) consolidação da aliança entre o Imperador e o Papa e 

fortalecimento do poder monárquico centralizado. 
 

RESPOSTAS 
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