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QUESTÕES UFU 
 
Q.01-Os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida dos 
povos arabizados. Entre os domínios conquistados pelos muçulmanos 
estavam a Mesopotâmia e o antigo Egito, civilizações que desde cedo 
observaram os fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos 
naturais no Crescente Fértil possibilitou a agricultura e perdurou por 
milênios. Nas costas do Mar Egeu, na região da Jônia, surgiram no 
século VI a.C. as primeiras explicações dos fenômenos naturais 
desvinculadas dos desígnios divinos. E as conquistas de Alexandre 
permitiram o início do intercâmbio entre o conhecimento grego, de um 
lado, e o dos antigos impérios egípcio, babilônico e persa, de outro. 
Além disso, houve trocas científicas e culturais com os indianos. O 
império árabe-islâmico foi, a partir do século VII, o herdeiro desse 
legado científico multicultural, ao qual os estudiosos muçulmanos 
deram seus aportes ao longo da Idade Média.  

(Adaptado de Beatriz Bissio, O  
mundo falava árabe. Rio de Jane- 

iro: Civilização Brasileira, 2012, 
 p. 200-201.)  

 
Considerando o texto acima sobre o Islã Medieval e seus 
conhecimentos, assinale a alternativa correta.  
 
A) A extensão do território sob domínio islâmico e a liberdade 

religiosa e cultural implementada nessas áreas aceleraram a 
construção de novos conhecimentos pautados na cosmologia 
ocidental. 

B) A partir do século VII, o avanço dos exércitos islâmicos garantiu a 
expansão do império de forma ditatorial sobre antigos núcleos 
culturais da Índia até as terras gregas do Império Bizantino, 
chegando à Espanha. 

C) Os conhecimentos sobre os fenômenos naturais construídos pelos 
mesopotâmicos, egípcios, macedônicos, babilônicos, persas, entre 
outros povos, foram ignorados pelo Islã Medieval, marcado pelo 
fundamentalismo religioso. 

D) A difusão de saberes multiculturais foi uma das marcas do Império 
árabe-islâmico, sendo ele a via de transmissão do sistema numérico 
indiano para o Ocidente e de obras da filosofia greco-romana para 
o Oriente. 

 
Q.02-A carreira do profeta Maomé – o modelo que todo bom 
muçulmano busca imitar – divide-se em duas partes. Na primeira, 
durante os anos em sua cidade natal, Meca (570-622), era um 
oponente da oligarquia pagã que então reinava. Na segunda, após sua 
mudança de Meca para Medina (622- 632), era o chefe de um Estado. 
(Bernard Lewis. 
A Crise do Islã: Guerra Santa e Terror Profano) 
 
A oligarquia pagã, mencionada no texto, oponente de Maomé eram: 
 
A) os sunitas; 
B) os xiitas; 
C) os haxemitas; 
D) os coraixitas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.03-No século VIII, tropas muçulmanas, lideradas pelo general Tarik, 
saíram do Norte da África, atravessaram o mar Mediterrâneo pelo 
Estreito de Gibraltar e conquistaram quase toda a península Ibérica. 
 
Sobre o período de domínio muçulmano na península Ibérica, é correto 
afirmar que 
 
A) contribuiu para a consolidação do feudalismo, isolando a Europa do 

restante do mundo, e estimulando as pessoas a abandonarem as 
cidades. 

B) o desenvolvimento mercantil provocou o crescimento de cidades 
como Córdoba e Toledo, atraindo poetas, letrados e músicos, 
estimulando o ambiente intelectual. 

C) sua duração foi maior em Portugal do que na Espanha, reino do 
qual os muçulmanos foram expulsos pelos cruzados, cerca de trinta 
anos após a ocupação da península Ibérica. 

D) durou aproximadamente meio século, e foi marcado pela 
perseguição aos cristãos, pela obstrução das rotas mercantis e pela 
Peste Negra, que dizimou parte da população europeia. 

 
Q.04-O soberano bizantino tinha ligações com a religião e boa relação 
com os sacerdotes. Numa análise dos governos bizantinos da época 
medieval, fica evidente: 
A) o poder exagerado da aristocracia, inibindo o soberano. 
B) a atuação de uma forte burocracia fiscalizadora. 
C) o caráter divino do soberano, onipotente para todos. 
D) a descentralização administrativa nos negócios. 
 
Q.05-Um estudo da economia bizantina no período medieval: 
A) mostra uma atividade comercial pouco desenvolvida e muito 

semelhante à do feudalismo europeu. 
B) revela a força dessa economia, em razão das pequenas 

propriedades administradas com o apoio do poder estatal. 
C) evidencia a falta de apoio do Estado na gestão dos negócios, devido 

à presença soberana da Igreja. 
D) atesta um grande desnível social, com a presença da servidão, de 

latifundiários aristocratas e de uma Igreja de grande poder político. 
 
Q.06-Sobrevivendo à queda do Império Romano do Ocidente, o 
Império Bizantino durou até 1453, quando foi conquistado pelos turcos 
otomanos. O principal elemento da identidade bizantina era a sua 
religião oficial, expressa pelo 
 
A) catolicismo romano, sob a liderança do papa. 
B) islamismo, sob a liderança do califa de Bagdá. 
C) catolicismo ortodoxo, sob a liderança do patriarca. 
D) anglicanismo, sob a liderança do arcebispo de Canterbury. 
 
Q.07-Em inícios do século VIII, o Império Bizantino, tendo à frente Leão 
Isáurico, encontrava-se abatido diante da expansão muçulmana. Leão 
entendeu que as derrotas do Império deviam-se à adoração crescente 
dos fiéis às imagens de santos e resolveu destruí-las. 
Esse movimento ficou conhecido como: 
A) Monofisista 
B) Cesaropapista 
C) Iconoclasta 
D) Telefisista 
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Q.08-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. 

 
Q.09-Além de criar o produto necessário à própria subsistência e à suas 
famílias, os camponeses eram obrigados a tarefas suplementares para 
o Senhor. Eram as obrigações servis. 
(Rubim Santos Leão de Aquino. 
História das Sociedades: das comunidades primitivas às sociedades 
medievais) 
 
Banalidades é uma entre as obrigações servis que poderia ser definida 
como: 
 
A) trabalho compulsório de alguns dias por semana na reserva 

senhorial. 
B) taxa cobrada por ocasião do casamento do camponês. 
C) imposto de transmissão que recaía sobre as heranças servis. 
D) taxas pagas pelo camponês pelo uso do forno, do moinho, do lagar 

do senhor. 
 
Q.10-Para o homem europeu medieval, o referencial de todas as coisas 
era o sagrado, fenômeno comum de sociedades muito dependentes da 
natureza e, portanto, à mercê de forças desconhecidas e não 
controláveis. Isso gerava, compreensivelmente, um sentimento 
generalizado de insegurança. Temia-se pelo resultado, quase sempre 
pobre, das colheitas. Temia-se a presença frequente das epidemias, 
que não se sabia combater. Desamparado diante de uma natureza 
frequentemente hostil, o indivíduo procurava as origens disso, e as 
possíveis escapatórias, num mundo do Além. 
Franco Júnior, Hilário. A Idade Média, nascimento do Ocidente. 
São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 139. Adaptado. 
 
De acordo com o autor, é correto afirmar que 
 
A) o desenvolvimento do sistema de rotação tornava as colheitas 

previsíveis e dinamizava as redes comerciais intercontinentais, das 
quais a Europa feudal era o principal centro produtor. 

B) a sacralização foi substituída pelos investimentos no 
desenvolvimento da ciência, vista como meio de solucionar os 
problemas que afligiam o europeu medieval. 

C) a relação da sociedade medieval com a natureza era pacífica, 
porque o racionalismo indicava soluções práticas para os 
problemas cotidianos. 

D) a sensação de insegurança diante do inesperado fez com que essas 
sociedades medievais buscassem a solução no sobrenatural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES ENEM 
 
Q.11- 
I. 

 
Os Jacques são massacrados em Meaux. Gaston  
Phébus liberta as donzelas. (9 de junho de 1358). 
 
II. 

 
Os Jacques são massacrados em Meaux (1358). 
 
Os Jacques são massacrados em Meaux. Gaston Phébus, conde de Foix, 
liberta as donzelas da Normandia e de Orleães. (9 de junho de 
1358) (BNF , FR 2643), fol. 226v, Jean Froissart, Chroniques, Flandre, 
Bruges XVe s. (170 x 200 mm). 
Os Jacques são massacrados em Meaux (1358) (FR 2813), fol. 414v, 
Grandes Chroniques de France, France, Paris, XIVe s. (70 x 65 mm). 

Disponível em: <http://www.ricardocosta.com/artigo/revoltas-
camponesas-na-idade-media-1358-violencia-da-jacquerie-na-visao-de-

jeanfroissart>. 
Acesso em: 12 maio 2018. 

 
A reconstituição histórica dá-se através de fontes documentais, sejam 
orais, escritas ou iconográficas, buscando estabelecer uma 
interpretação sobre o período ou acontecimento histórico. 
 
Dessa maneira, é correto afirmar que as imagens retratam 
 
A) o massacre dos burgueses pelos nobres medievais e pelo clero 

católico, contra a tentativa burguesa de estabelecer o Estado 
Moderno. 

B) as revoltas camponesas, provocadas pelo aumento da exploração 
servil, contribuindo para a desagregação do sistema feudal. 

C) a oposição ferrenha dos protestantes, especialmente Lutero, 
contra a repressão aos camponeses, considerados os legítimos 
filhos de Deus. 

D) a política absolutista de combate às Companhias Privilegiada de 
Comércio, que se opuseram ao controle do Estado sobre a 
economia. 

E) o movimento operário de concepção anarquista, que se opunha à 
exploração realizada pelos mestres artesãos, nas Corporações de 
Ofício. 
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Q.12- 
A Igreja foi responsável direta por mais uma transformação, formidável 
e silenciosa, nos últimos séculos do Império: a vulgarização da cultura 
clássica. Essa façanha fundamental da Igreja nascente indica seu 
verdadeiro lugar e função na passagem para o Feudalismo. A condição 
de existência da civilização da Antiguidade em meio aos séculos 
caóticos da Idade Média foi o caráter de resistência da Igreja. Ela foi a 
ponte entre duas épocas. 
(Perry Anderson. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, 2016. 
Adaptado.) 
 
O excerto permite afirmar corretamente que a Igreja cristã 
 
A) tornou-se uma instituição do Império Romano e sobreviveu à sua 

derrocada quando da invasão dos bárbaros germânicos. 
B) limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar das lutas 

políticas durante o Feudalismo. 
C) manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu representações 

de imagens religiosas na Idade Média. 
D) reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa 

Ocidental e combateu a teocracia imperial. 
E) combateu o universo religioso do Feudalismo e propagou, em meio 

aos povos sem escrita, o paganismo greco-romano. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 13     
— Muito bom dia, senhora, 
que nessa janela está; 
sabe dizer se é possível 
algum trabalho encontrar? 
 
— Trabalho aqui nunca falta 
a quem sabe trabalhar; 
o que fazia o compadre 
na sua terra de lá? 
 
—Pois fui sempre lavrador, 
lavrador de terra má; 
não há espécie de terra 
que eu não possa cultivar 
 
— Isso aqui de nada adianta, 
pouco existe o que lavrar; 
mas diga-me, retirante, 
o que mais fazia por lá? 
 
—Também lá na minha terra 
de terra mesmo pouco há; 
mas até a calva da pedra 
sinto-me capaz de arar. 
 
—Também de pouco adianta, 
nem pedra já aqui que amassar; 
diga-me ainda, compadre, 
que mais fazias por lá? 

(Trecho extraído de: MELO NETO, 
 João Cabral de. Morte e Vida severi- 

na e outros poemas em voz alta. 23 ed. 
 Rio de Janeiro: José Olympio, 1987) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.13- 
No feudalismo, o servo da gleba, além de estar vinculado à terra, 
possuía uma série de obrigações a cumprir, como: 
 
A) a troca de parte da colheita pelas chamadas banalidades, pequenos 

artigos de primeira necessidade, como sal e couro, vendidos pelo 
senhor feudal. 

B) o acerto mensal do dízimo, uma vez que o senhor feudal 
acumulava, também, cargo e funções religiosas. 

C) o pagamento da corveia sob a forma de trabalho executado nas 
terras do senhor feudal em alguns dias da semana. 

D) o trabalho compulsório denominado talha, equivalente a serviços 
realizados, em certo período do dia, no lote de terra pertencente 
ao manso senhorial. 

E) o aluguel de instalações pertencentes ao feudo − como celeiro, 
rodas d’água, currais −, cujo pagamento se dava por meio das 
investiduras, tarefas específicas encomendadas pelos senhores. 

 
 Q.14-A era feudal tinha legado às sociedades que a seguiram a 
cavalaria, cristalizada em nobreza. [...] Até nas nossas sociedades, em 
que morrer pela sua terra deixou de ser monopólio de uma classe ou 
profissão, o sentimento persistente de uma espécie de supremacia 
moral ligada à função do guerreiro profissional — atitude tão estranha 
a outras civilizações, tal como a chinesa — permanece uma lembrança 
da divisão operada, no começo dos tempos feudais, entre o camponês 
e o cavaleiro. 
(Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987. Adaptado.) 
 
Segundo o texto, a valorização da ação militar 
 
A) representa a continuidade da estrutura social originária da Idade 

Média. 
B) ultrapassa as barreiras de classe social, igualando os homens 

medievais. 
C) deriva da associação, surgida na Idade Média, entre nobres e 

cavaleiros. 
D) surgiu na Idade Média e é desconhecida nas sociedades modernas. 
E) revela a identificação medieval de quem trabalhava com quem 

lutava. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-D Q.03-B Q.04-B Q.05-D 
Q.06-C Q.07-C Q.08-D Q.09-D Q.10-D 
Q.11-B Q.2-A Q.13-C Q.14-C  
 


