
 

 

 

 

1- Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é: 
 

a) A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. 
b) Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. 
c) Vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas, o pagamento anual de 

capitação, talha e banalidades. 
d) A economia do feudo era dinâmica, estando voltada para o comércio dos feudos 

vizinhos. 
e) As relações de produção eram escravocratas. 

 
2- Podemos definir o feudalismo, do ponto de vista econômico, como um sistema baseado na 

produção, tendente à autossuficiência, sendo a agricultura seu principal setor. 
Politicamente o feudalismo caracterizava-se pela: 
 

a) existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo. 
b) atribuição do poder executivo à igreja. 
c) relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. 
d) absoluta descentralização administrativa. 
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3- Analise as alternativas abaixo que tratam das características do feudalismo e 
indique qual delas está incorreta. 
 

a) O servo ficava preso ao senhor feudal, devendo-lhe fidelidade, obediência e 

obrigações pessoais, bem como o pagamento de diferentes impostos. 

b) A Igreja, além de possuir uma grande quantidade de feudos e, consequentemente, 
ser a maior proprietária de terras, foi também a responsável pela difusão de valores 
culturais e religiosos da Idade Média. 

a) Na Baixa Idade Média, a sociedade feudal era essencialmente agrária, portanto a 
terra era a maior riqueza que alguém poderia possuir, ou seja, a terra foi a base 
econômica do sistema feudal. 

b) Em relação aos aspectos políticos, o monarca era a autoridade máxima e absoluta. 
Neste sentido, os senhores feudais não detinham autonomia nas áreas militar e 
judicial, sendo impedidos ainda de cunharem suas próprias moedas. 

c) Os servos poderiam ser ex-escravos, camponeses ou demais homens livres que 
recebiam casa e terra para cultivar. Esses servos eram submetidos 
espontaneamente ou não ao poder dos grandes senhores. 
Ver Resposta 
 

4- Leia o trecho abaixo sobre o trabalho de um camponês durante a Idade Média. 

      Os tributos anuais pagos por um camponês francês chamado Guichard – que 
viveu na Borgonha (atual França), não longe das propriedades do bispo Mâcon – 
eram típicos desses acordos. A cada páscoa, ele dava ao cônego Étienne, seu 
senhor, um cordeiro; na estação do feno, devia-lhe seis peças de dinheiro. Quando 
chegava a época da colheita, Guichard era obrigado a dar uma medida generosa de 
aveia, bem como se reunir com outros camponeses para oferecer um banquete ao 
cônego. Na colheita da uva, Guichard pagava nova quantia em dinheiro, além dos 
três pães e um pouco de vinho. Estava livre de obrigações durante os magros 
meses de inverno até o início da quaresma, quando o senhor aguardava um capão. 
Na metade deste período de penitência, devia mais seis peças de dinheiro, e logo 
depois chegava o momento de sacrificar o cordeiro da páscoa e recomeçar todo o 
ciclo (...) 

Campanhas sagradas: 1100-1200. Rio de Janeiro: Time Life/Cidade Cultural, 1990. 
p. 31. (retirado de VICENTINO, C.; DORIGO, G. História para o ensino médio. 
História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2006. 2ª Edição. p. 100.) 

Agora analise as afirmativas abaixo. 
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I – Além dos assuntos religiosos, o clero também se dedicava à exploração do 
trabalho dos servos, em terras pertencentes à igreja. 

II – As atividades econômicas de produção e pagamento de tributos pelos servos 
eram marcados no tempo tanto em relação às estações climáticas quanto às datas 
religiosas. 

III – Os tributos pagos pelo servo ao seu senhor constituíam-se apenas de 
pagamento em espécies, não havendo pagamento monetário. 

IV – Além do pagamento de tributos e serviços individuais, os servos eram 
obrigados a oferecerem coletivamente ao senhor alguns serviços e produtos. 

Em relação às afirmativas acima é possível dizer que: 

a) todas estão incorretas. 
b) apenas I e II estão incorretas. 
c) nenhuma está incorreta. 
d) apenas a III está incorreta. 
e) apenas I, III e IV estão incorretas. 

 
5- Durante a Idade Média, a autoridade da Igreja católica era quase inquestionável. 

Mesmo assim já havia quem ousasse discordar dos ensinamentos e das práticas da 
Igreja. Essas pessoas eram consideradas: 
  

a) judeus  
b) católicos  

c) protestantes  

d) hereges  

e) muçulmanos 

 

6- ”Na Saxônia , o monge__________ revoltou-se com a venda de indulgências...”  

 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna do texto:  

 

a)  Martinho Luterano  

b) Martinho Luter King  

c) Martinho Junior  

d) Martinho Lutero  

e) Martinho Nóvoa 

 

 

 

 

 



 

7- ”Recusando-se a voltar atrás nas ideias defendidas, em 1950 Lutero foi declarado 

herege pelo papa e excomungado da Igreja. Apoiado pelos príncipes alemães, ele 

continuou difundindo sua doutrina”. Assim começou a:  

 

a) reforma religiosa  

b) reforma agrária  

c) reforma protestante  

d) reforma abusiva  

e) reforma anual 

 

8- A doutrina _______________ tinha três pontos principais: justificação pela fé, 

sacerdócio universal, negação da infalibilidade da igreja.  

 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna do texto: 

 

 a)  protestante  

 b)  luterana  

 c) católica  

 d) judaica  

 e) muçulmana 

 

9- Defensor da reforma de Lutero, o Frances João Calvino, para se proteger das 

perseguições religiosas que ocorriam na França, refugiou-se na Suíça. Nessa 

região, entrou em contato com outras ideias protestantes, que o ajudaram a formar 

uma nova doutrina chamada:  

 

a) anglicismo  

b) catolicismo  

c) protestantismo 

d) calvinismo  

e) judaismo 

 

 

10- Para Calvino, Deus já havia, desde sempre, escolhido as pessoas que seriam 

salvas e aquelas que estavam condenadas à morte eterna, essa é a diferenciação 

do luteranismo para o calvinismo chamada de:  

 

a) predestinação absoluta  

b) justificação da fé 

c) indulgência  

d)  abdulgência  

e) predestinação de indulgência 


