1ª Série
Ens. Médio

História
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Habilidades:
-Entender
as
transformações
econômicas, sociais e religiosas
ocorridas na sociedade romana;
-Entender
a
importância
das
Cruzadas para a unidade da Europa
cristã,
para
compreender
as
mudanças que caracterizaram o fim
da Idade Média e a crise do
feudalismo.
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Atividade 1.
(FURG RS/2002adp) A decadência do Império Romano, a conquista final de
Roma, a formação dos reinos bárbaros e a ruralização das cidades da
antiguidade deram início a um lento processo de grandes transformações na vida
europeia, que originaram o feudalismo.
É correto afirmar que durante a Idade Média, nos feudos, ocorria:

a) uma atividade econômica em que predominava a manufatura.
b) a ausência da agricultura e da criação de animais.
c) a produção estava voltada à subsistência enquanto o comércio diminuía
significativamente.
d) uma economia dependente da produção agrícola asiática.
e) um intenso intercâmbio comercial entre eles.
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Atividade 2.
(UEL PR/1999adp) "Deixai (seguir viagem rumo ao Oriente.) para lutar contra os infiéis, os
que outrora combatiam impiedosamente os fiéis em guerras particulares... Deixai (partir) os
que são ladrões, para tornarem-se soldados. Deixai (viajar) aqueles que outrora se
bateram contra os seus irmãos e parentes, para lutarem contra os bárbaros... Deixai
(participar do movimento) os que outrora foram mercenários, muito mal remunerados, para
que
recebam
a
recompensa
eterna”.
(Pregação do Papa Urbano I I, no Concilio de Clermont-Ferrand, 1095).

O texto comprova que o Papado via nas Cruzadas um movimento:
a) Teocrático, desvinculado das demais intenções.
b) Político, mas dissociado da intenção de submeter reis e nobres à obediência da igreja.
c) Com princípios religiosos, mas também relacionado à busca de melhorias sociais.
d) Militar, indiferente ao desejo cristão de libertar Jerusalém do fiel muçulmano.
e) Comercial, alheio ao propósito de resgatar a rota da seda gravemente ameaçada.
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Atividade 3.
(EFOA MG/2000adp) Na transição do feudalismo ao capitalismo, algumas précondições históricas e um conjunto de fatores se fizeram necessários. Das alternativas
abaixo, assinale a que expressa o fator que NÃO esteve presente na desagregação do
sistema feudal e na consequente constituição do sistema capitalista:

a) O poder centralizado característico do feudalismo foi substituído pela
descentralização política, com a formação de governos absolutistas.
b) O símbolo de riqueza passou a ser o dinheiro e não mais a posse da terra.
c) A passagem somente foi decisiva quando as revoluções políticas sancionaram
juridicamente as mudanças.
d) A evolução não se deu sem graves conflitos, muita violência no campo e nas
cidades, na luta pela tomada do poder.
e) Ao mesmo tempo em que surgiam características do novo regime, persistiam
aspectos do regime anterior.
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Bons estudos !
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