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QUESTÕES UFU 
 
Q.01-“Nem todas as cidades medievais foram cercadas por muralhas; 
muitas só o foram inteiramente após 1340, sob o efeito da Guerra dos 
Cem Anos. Ao contrário, numerosas aldeias foram fortificadas. E, não 
obstante, a muralha foi o elemento mais importante da realidade física 
e simbólica das cidades medievais”.  

LE GOFF, J. O apogeu da cida- 
de medieval. São Paulo: Martins 

 Fontes, 1992, p. 14-15. 
 
A partir de seus conhecimentos sobre a Idade Média, e considerando a 
leitura do texto, é CORRETO afirmar: 
 
A) As muralhas foram instrumentos para a defesa das cidades em 

meio a um contexto de grandes fluxos populacionais e das 
migrações germânicas, causadas pela descentralização do poder 
imperial.  

B) Nos séculos XIII e XIV, as muralhas tinham finalidades muito 
distintas no campo e na cidade, servindo, na primeira realidade, 
para a proteção, e, na segunda, para a demarcação do espaço e da 
propriedade burguesa.  

C) A existência de muralhas não era suficiente para distinguir cidades 
de aldeias, pois havia aldeias e vilas fortificadas, bem como 
cidades sem muralhas.  

D) O período da Idade Média se estende por cerca de mil anos, 
marcados, principalmente, por inseguranças, instabilidades e 
medos que faziam com que as muralhas fossem um refúgio na 
Idade das Trevas.  

  
Q.02-Por muitíssimo tempo escreveu-se a história sem se preocupar 
com as mulheres. No século XII assim como hoje, masculino e feminino 
não andam um sem o outro. As damas de Guînes e as damas de Ardres 
tiveram todas por marido um ás da guerra, senhor de uma fortaleza 
que seu mais remoto ancestral havia edificado. 
(Georges Duby. Damas do século XII: a lembrança das ancestrais, 1997. 
Adaptado.) 
 
O texto trata de relações desenvolvidas num meio social específico, 
durante a Idade Média ocidental. Nele, 
 
A) as mulheres passavam a maior parte de seu tempo nas igrejas, o 

que incluía o trabalho de orientação religiosa, e os homens 
atravessavam as noites em tabernas e restaurantes. 

B) os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as 
ações militares, e as mulheres, confinadas ao espaço doméstico, 
eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à santidade. 

C) os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, o que 
incluía a instrução dos filhos, e as mulheres dedicavam-se ao 
preparo das refeições cotidianas e, ocasionalmente, de banquetes. 

D) as mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o 
dízimo, e os homens, livres de qualquer tributo, conseguiam 
acumular mais bens e, ocasionalmente, enriquecer. 

E) os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía 
deslocamentos para regiões afastadas de casa, e as mulheres 
incumbiam-se do trabalho nas lavouras e, ocasionalmente, na 
forja de metais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.03-A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da 
abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas 
regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de 
trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por 
uma economia monetária. É também o centro de um sistema de 
valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do 
trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, 
o senso da beleza. É ainda um sistema de organização de um espaço 
fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por 
ruas e praças e que é guarnecido por torres. 
LE GOFF, J.; SCHMITT, J.-C. Dicionário temático do Ocidente Medieval. 
Bauru: Edusc, 2006. 
 
No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a 
ampliação das atividades urbanas e a 
 
A) permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. 
B) aceitação das práticas usurárias dos religiosos. 
C) independência da produção alimentar dos campos. 
D) superação do ordenamento corporativo dos ofícios. 
  
Q.04-Sobre as cidades ao longo da História, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
"Uma vertente importante do pensamento sobre a cidade e o 
urbanismo está hoje ancorada na história. Isto vale não só para o Brasil, 
mas para muitos outros países. Diversas são as formas que tomam esse 
renovado interesse pela história: de um lado, mais pragmático, 
comparecem a valorização do patrimônio histórico – quase sempre de 
olho nas perspectivas oferecidas pelo desenvolvimento turístico – e a 
criação de novos espaços, consistente ou banal, inspirada em formas 
urbanas tradicionais; de outro, o enorme desenvolvimento de 
pesquisas que buscam conhecer a história de nossas cidades, os 
processos de sua transformação no tempo, os projetos realizados e não 
realizados, os protagonistas que ajudaram a dar-lhes uma nova forma e 
um novo sentido, as inflexões da constituição do urbanismo enquanto 
disciplina reflexiva e propositiva sobre a cidade". 

FERNANDES, Ana; GOMES, Marcos Aurélio A. História da  
cidade e do urbanismo no Brasil: reflexões sobre a produção recente.  

Ciência e Cultura. São Paulo, v. 56, n. 2, p. 01, 2004. 
 
A) As cidades inglesas do início da revolução industrial cresceram 

principalmente após os chamados “cercamentos”; fenômeno que 
provocou a expulsão dos camponeses de suas terras e uma 
crescente proletarização das áreas urbanas. 

B) Os chamados “discursos de patrimônios culturais” estão presentes 
nas sociedades nacionais modernas e relatam a história de 
determinada coletividade e seus “heróis”. Ao fazer uso dessas 
narrativas, contribuem para a construção de identidades, 
tradições e memórias. 

C) No início da Idade Média, com o renascimento comercial e 
urbano, as cidades voltaram a desenvolver-se, tendo como 
elemento incentivar os burgos, como centros culturais e 
comerciais. 

D) O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi marcado pela 
elaboração do “Plano de Metas”, dividido em seis grandes partes. 
Trazia como grande destaque a construção da cidade de Brasília, 
que viria a ser a sede da nova capital federal. 
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Q.05-Leia com atenção o texto a seguir sobre o fim do período 
medieval. 
 
... o final do milênio medieval costuma ser visto sob a forma de uma 
crise profunda e generalizada. Brutal, a mortalidade provocada pelo 
bacilo da peste espalha-se rápida e maciçamente. Os doentes 
sucumbem em alguns dias, sem remédio nem alívio possíveis. No dizer 
das testemunhas, toda organização social, até os laços familiares, foi 
violentamente perturbada por isso. 
BASCHET, J. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América.  
São Paulo: Globo, 2006, p.247-248. Adaptado. 
 
Acerca da chamada “Crise do século XIV”, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A) nesse contexto, a fome e as epidemias contribuíram para o 

processo de desintegração do feudalismo e o fortalecimento do 
poder dos reis, que aos poucos foram tomando para si a 
autoridade administrativa e militar até então em mãos senhoriais. 

B) a diminuição da produtividade levou a uma maior exploração da 
mão de obra camponesa. Nesse momento a teoria das três ordens 
foi responsável pela aceitação do aumento da tributação, 
evitando, assim, as revoltas camponesas. 

C) os deslocamentos de camponeses que fugiam para as cidades 
ajudaram na eliminação da epidemia nas zonas rurais, já que a 
peste apenas atingia as populações mais pobres e desnutridas. 

D) tentando fazer frente à crise do século XIV, a Igreja transferiu sua 
sede de Roma para Avignon, na França. Essa medida contribuiu 
para manter a unidade da cristandade, a autonomia e o caráter 
universalista da Igreja. 

 
Q.06-“O ano de 1348 é, seguramente, uma data de grande importância 
[...]. Trazida do Oriente [...] ela se espalha por toda a Itália, na França, 
na Inglaterra na Península Ibérica ao longo do ano de 1348 e, no ano 
seguinte, no domínio germânico, centro-europeu e escandinavo.”  
BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do ano 1000 à  
colonização da América. São Paulo: Globo, 2006, p. 248.  
 
Qual grande fato da Idade Média é abordado no trecho acima?  
 
A) As trocas comerciais entre os berberes do norte da África e os 

genoveses, o que levou à recuperação da Europa medieval.  
B) As guerras e os conflitos religiosos entre cristãos e muçulmanos, 

que assolaram a Europa feudal a partir do séc. VII.  
C) A intensificação do comércio genovês na Europa, que se constituiu 

numa rede comercial forte, com o apoio e a sociedade com a 
Igreja.  

D) A peste bubônica, que se espalhou rápida e maciçamente, 
causando a morte de milhares de europeus.  

 
Q.07-Os especialistas em demografia histórica são mais ou menos 
concordes em estimar que a população global do reino da França no 
mínimo duplicou entre os anos mil e 1328, passando de cerca de 6 
milhões de habitantes para 13,5 milhões, e de 16 a 17 milhões, 
considerando as regiões que desde então se tornaram francesas.  
LE GOFF, Jacques. O apogeu da cidade medieval. Trad. Antônio Danesi,  
São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 4. (Adaptado).  
 
De acordo com a citação, pode-se afirmar que o principal fator que 
permitiu o crescimento da população europeia foi  
 

A) o controle da Peste Negra por meio da implantação de medidas de 
saneamento das grandes cidades europeias.  

B) o fim dos conflitos entre os reinos, especialmente o da “Guerra dos 
Cem Anos”, entre França e Inglaterra.  

C) a relativa estabilidade política e econômica, que fomentou a 
expansão dos burgos e o aumento da produção agrícola nos 
campos.  

D) o incremento da agricultura, que impulsionou o sistema de trocas 
de mercadorias promovendo a prosperidade nos feudos. 

Q.08-Considerando o Renascimento Comercial e Urbano da Europa nos 
séculos XII e XIII, analise as sentenças abaixo e preencha os parênteses 
com V (verdadeiro) ou F (falso). 
 
(   ) A Itália, Flandres e a região da Champagne eram os principais 
eixos econômicos da Europa Ocidental no período. 
(   ) Os habitantes das cidades que se dedicavam ao comércio 
constituíram uma nova classe social – a burguesia. 
(   ) A economia urbana começava a se libertar do domínio das 
corporações de ofício e a estabelecer o livre comércio, provocando o 
fim dos privilégios da nobreza e dos monopólios comerciais reais. 
(   ) As condições de higiene das cidades medievais melhoraram com a 
implantação do urbanismo e de serviços de esgoto e água encanada, 
dificultando a disseminação de epidemias. 
(   ) As principais cidades comerciais queriam mostrar sua riqueza e 
importância através da construção de grandes catedrais góticas, o que 
se tornou possível pela adoção de novas técnicas de construção. 
 
O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
A) V – F – V – F – F 
B) V – F – F – V – V 
C) V – V – F – F – V 
D) F – V – F – V – F 
 
Q.09-Entre os séculos XI e XV, cristãos e muçulmanos enfrentaram-se 
em um dos maiores choques de civilizações da História. Sobre esse 
período, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) A Primeira Cruzada (1096), chamada de Cruzada dos Barões, 

buscava tomar Jerusalém do controle islâmico. Esse movimento, 
entretanto, também buscava conquistar novas terras para aliviar 
as tensões fundiárias na Europa. 

B) Após a vitória cristã na Primeira Cruzada, foi fundada a Ordem dos 
Templários, com o objetivo de proteger peregrinos que viajassem 
a Jerusalém. Essa foi a primeira de muitas Ordens Militares que 
treinavam monges guerreiros na Europa. 

C) Dentre as principais consequências das Cruzadas para a Europa 
Medieval, estão a revitalização do comércio entre Oriente e 
Ocidente através dos navios que conduziam os cruzados e a 
disseminação da peste negra, epidemia decorrente do contato da 
população europeia com o oriente. 

D) O choque de civilizações representado pelas Cruzadas foi o 
primeiro embate entre cristãos e muçulmanos e decorreu da 
contínua expansão dos dois impérios religiosos que nasceram 
isolados e distantes, mas acabariam por colidir na expansão de 
ambos. 

 
Q.10-Um dos maiores obstáculos à continuidade do desenvolvimento 
comercial, durante a Baixa Idade Média europeia (XII-XV), era 
 
A) a multiplicidade de padrões monetários existentes. 
B) o exercício do poder político pela Igreja católica. 
C) a substituição do trabalho servil pelo assalariado. 
D) o controle do mar Mediterrâneo pelos hebreus. 
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QUESTÕES  ENEM 
 
Q.11-A riqueza se cria de modo brutal na cidade, no século XIII, com os 
mercadores, os burgueses, o comércio. Diante da arrogância dos novos 
ricos, as novas ordens mendicantes querem dar o exemplo. Os monges 
chegam a uma cidade e se estabelecem no limite, na proximidade de 
suas portas, onde o terreno é barato. Os mendicantes, dominicanos e 
franciscanos, modestamente instalados na periferia, perto da muralha, 
tornam-se conhecidos, estimados e poderosos. 
(Jacques Le Goff. Por amor às cidades, 1998. Adaptado.) 
 
O historiador descreve uma situação histórica de 
 
A) fortalecimento da economia feudal e de rebeliões populares 

contra o domínio dos nobres. 
B) transformação da sociedade medieval europeia e de modificações 

nos padrões de atuação da Igreja. 
C) descontentamento das camadas sociais empobrecidas da cidade e 

de aliança dos reis com os burgueses. 
D) ruptura das ordens religiosas com o poder do Papa e de expansão 

da doutrina cristã em meio aos servos. 
E) democratização das instituições políticas medievais e de adoção 

do socialismo pelo cristianismo primitivo. 
 
Q.12-"Tão ciosamente guardadas quanto as outras, essas fortalezas 
que são as cidades se distinguem pelo fato de estarem abertas para o 
tráfico. Vivem dele. Guerreiros e padres residem ali, mas são os homens 
de negócios que lhes garantem a prosperidade e por vezes governam 
sozinhos. Para suas portas convergem todos os itinerários, estradas de 
terra e vias fluviais. Mas os instrumentos da circulação servem para a 
defesa: a ponte é também uma muralha." 
Georges Duby. A Europa na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 
1988, p. 60. 
 
O texto trata das cidades europeias nos séculos XII e XIII e mostra 
 
A) o planejamento de sua construção, com a separação funcional dos 

espaços de comércio e circulação. 
B) a ambiguidade de seu funcionamento como local de refúgio e 

proteção e centro de atividades comerciais. 
C) a importância da religião no cotidiano dos burgueses e 

aristocratas que controlavam o poder político. 
D) o caos na circulação urbana, que envolvia negociantes, produtores 

rurais e militares. 
E) a descentralização de seu comando político, dividido entre a Igreja 

e os grandes senhores de terras. 
 
Q.13-No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média — no 
Ocidente — nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano 
ligado às funções comercial e industrial — digamos modestamente 
artesanal — que ele apareceu, como um desses homens de ofício que 
se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um 
homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas 
coisas a um só tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma 
atividade de professor erudito, em resumo, um intelectual – esse 
homem só aparecerá com as cidades. 
LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2010. 
 
O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no 
texto evidencia o(a) 
 
A) apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato. 
B) relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. 
C) importância organizacional das corporações de ofício. 
D) progressiva expansão da educação escolar. 
E) acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. 
 

Q.14-A denominada “Crise do Século XIV”, ocorrida no continente 
europeu durante o período da Baixa Idade Média, foi motivada por 
diversos fatores. Dentre eles 
 
A) a mortandade causada pela peste bubônica, além da quebra na 

produção de alimentos e a disseminação de guerras pela Europa. 
B) o advento da chamada Reforma Protestante que abalou 

profundamente os dogmas católicos. 
C) a aproximação entre humanistas, membros da Igreja Católica e 

senhores feudais na tentativa de defender a pluralidade religiosa e 
a livre interpretação da doutrina cristã. 

D) a revogação dos contratos de prestação de serviços temporários 
entre os suseranos e seus vassalos. 

E) o confisco dos bens da Igreja e a perda da propriedade das terras 
pelos senhores feudais. 

 
Q.15-As Cruzadas, durante a Idade Média, representaram uma forma 
de solução para os problemas decorrentes do início da desestruturação 
do regime feudal. A expressão “Cruzada” “derivou-se do fato de seus 
integrantes considerarem-se soldados de Cristo”. Tais expedições 
constituíram-se em 
 
A) empreendimentos de caráter militar, voltadas contra os inimigos 

da Cristandade, sem o apoio formal da Igreja Católica, mas 
patrocinadas por nobres feudais, que garantiam privilégios 
materiais aos participantes. 

B) oportunidades oferecidas em uma sociedade fortemente religiosa, 
mais clerical do que civil, em que o pecado e o crime equivaliam a 
mesma coisa, ou seja, do cruzado obter a indulgência, ou perdão 
aos seus pecados. 

C) movimentos nos quais tanto a iniciativa de lutar contra os infiéis 
quanto a de reconquistar a Terra Santa, partia de muitos 
indivíduos não combatentes, como mercadores, artesãos, 
mulheres e crianças, motivados pela fé. 

D) iniciativas militares, cujos recursos materiais para sustentar os 
cruzados provinham da Igreja Católica, única interessada na 
reconquista da região. 

E) possibilidades para escapar das dívidas e dos pagamentos dos 
tributos à Igreja e aos senhores feudais, já que o cruzado, ao 
participar dessas expedições, conseguia uma moratória estendida 

para toda sua vida. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-B Q.03-A Q.04-C Q.05-A 
Q.06-D Q.07-C Q.08-C Q.09-D Q.10-A 
Q.11-B Q.12-B Q.13-B Q.14-A Q.15-B 

 


