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LISTA DE EXERCÍCIO 2 – HISTÓRIA
1) Embora a ideia de transformação seja uma característica da modernidade, nos períodos anteriores, na Europa,
ocorreram diversas mudanças nos campos político, econômico, científico e cultural. Pode-se afirmar que, com o
declínio do Império Romano na Europa Ocidental, constituíram-se novas relações sociais entre os habitantes
desses territórios, momento que foi denominado pelos historiadores como Período Medieval. Com relação a esse
período, considere as afirmativas a seguir.
I. Carlos Magno libertou o seu império do poderio papal (do papa) por intermédio de alianças militares realizadas
com a nascente nobreza mercantil (do comércio) de Veneza.
II. Os camponeses possuíam o direito de deixar as terras em que trabalhavam e migrar para os burgos (cidades)
pelo acordo consuetudinário com os suseranos.
III. Os chefes guerreiros comandavam seus seguidores no Comitatus por meio de juramentos de fidelidade. Os
nobres também realizavam juramentos de fidelidade entre si.
IV. O grande medo da população era ocasionado pelas invasões de bárbaros (pessoas consideradas incivilizadas),
pelas epidemias e pela fome. A crença em milagres se propagava rapidamente entre a população.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
2) Sobre o período histórico denominado Alta Idade Média, considere as seguintes afirmações.
I - Carlos Magno foi responsável pela unificação de grande parte do antigo território romano na Europa.
II - As cidades permaneceram como importantes centros econômicos e culturais, devido, em parte, à reabertura
do mar Mediterrâneo pelos cruzados.
III – Os camponeses ganharam muita força de negociação com a vida nos feudos, já que a mao de obra escrava
decaiu muito. Os camponeses foram requerendo melhores salários, de forma que sua vida melhorava cada vez
mais.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

3) Em 768, Carlos Magno foi coroado rei dos francos e, em 800, imperador dos romanos. É pertinente afirmar
quanto aos reinos francos, no que diz respeito ao período carolíngio, que:
a) Apresentavam uma fusão (mistura) de elementos culturais, como a aliança dos francos com o papado, que, com
a restauração do Império Romano do Ocidente, constituiu um reforço ao seu caráter romano-germânico.
b) Houve uma inevitável tensão entre os inconciliáveis valores germânicos e cristãos.
c) A forte centralização política e administrativa, estabelecida pelo Tratado de Verdun, favoreceu o governo do
território, após a anexação (junção) dos reinos da Lombardia e Baviera.
d) O direito romano prevaleceu aos poucos sobre o direito consuetudinário germânico, que caiu em desuso e,
finalmente, em total esquecimento.

4) Para responder à questão, considere as seguintes afirmativas sobre o Império Carolíngio, constituído a partir
do reino dos Francos durante a chamada Alta Idade Média.
I. A dinastia carolíngia, a partir de Pepino, o Breve, no século VIII, buscou combater o poder da Igreja através do
confisco de terras eclesiásticas (da igreja) e da dissolução (do fim) do chamado Patrimônio de São Pedro, na Itália.
II. A partir do reinado de Carlos Magno, coroado "imperador dos romanos" no ano de 800, a servidão enfraqueceuse consideravelmente na Europa, pois o Estado (governo) impunha aos nobres a transformação dos servos em
camponeses livres, para facilitar o recrutamento militar.
III. Apesar de procurar centralizar o poder, Carlos Magno contribuiu para a descentralização política no Império,
ao distribuir propriedades de terras e direitos vitalícios (até a morte) entre os vassalos, em troca de lealdade e de
serviço militar.
IV. O Tratado de Verdun, firmado entre os netos de Carlos Magno após esses guerrearem entre si, dividia o
Império em três partes, que passavam a constituir Estados (governos) apenas nominais (de nome) , devido à
consolidação da ordem política feudal.
São corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.
5) "O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clóvis, levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no
verdadeiro Deus, criador do Céu e da Terra, e a renunciar aos ídolos (forma que os cristãos chamam
pejorativamente os deuses de religiões politeístas), que não lhe podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele nem a
ninguém [...] O rei, tendo pois confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo e ungido do santo Crisma com o sinal da cruz. Mais de três mil homens do seu exército
foram igualmente batizados [...]."
São Gregório de Tours. A conversão de Clóvis. Historiae Eclesiasticae Francorum. Apud PEDRERO-SÁNCHES, M.G., História da Idade Média. Textos e testemunhas.
São Paulo, Ed. Unesp, 2000, p. 44-45.

A respeito dos episódios descritos no texto, é correto afirmar:
a) A conversão de Clóvis ao arianismo (uma religião) permitiu aos francos uma aproximação com os lombardos
e a expansão do seu reino em direção ao Norte da Itália.
b) A conversão de Clóvis, segundo o rito da Igreja Evangélica Romana, significou um reforço político-militar
para o Império Romano do Oriente.
c) Com a conversão de Clóvis, de acordo com a orientação da Igreja Católica de Roma, o reino franco tornou-se
o primeiro Estado (governo) germânico sob influência papal.
d) A conversão de Clóvis ao cristianismo levou o reino franco a um prolongado conflito religioso, uma vez que a
maioria dos seus integrantes manteve-se fiel ao paganismo (politeísmo germânico).
e) A conversão de Clóvis ao cristianismo permitiu à dinastia franca merovíngia a anexação da Itália a seus
domínios e a submissão do poder pontifício à autoridade monárquica.
6) Entre os povos germânicos, o direito era fundamentado:
a) em leis escritas.
b) na decisão das mulheres mais velhas da tribo.
c) no Código de Hamurabi.
d) no Direito Romano.
e) nos costumes e nas tradições das tribos.

7) Analise as proposições a seguir:
I. As transformações ocorridas durante a primeira parte da Alta Idade Média foram fundamentais para a
integração de diferentes povos e culturas e responsáveis por mudanças significativas, como o fim da estrutura
política (governo) centralizada e o fortalecimento da Igreja Católica.
II. Uma das preocupações de Carlos Magno, imperador carolíngio, foi a elevação do nível educacional dos
camponeses e o aumento da alfabetização de todos, para que a educação pudesse ser levada, democraticamente,
à todos.
III. As relações entre o suserano e o vassalo eram marcadas por noções como fidelidade, obediência e
reciprocidade, isto é, relações de dependência.
Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões):
a) I, II e III
b) Apenas l e II
c) Apenas II e III
d) Apenas I e III
e) Apenas I
8) "O enorme Império de Carlos Magno foi plasmado (construído) pela conquista. Não há dúvida de que a função
básica de seus predecessores (anteriores), e mais ainda a do próprio Carlos, foi a de comandante de exército,
vitorioso na conquista e na defesa (...) Como comandante de exército Carlos Magno controlava a terra que
conquistava e defendia. Como príncipe vitorioso, premiou com terras os guerreiros que lhe seguiam a liderança..."
(ELIAS, Norbert. "O Processo civilizatório" Rio de Janeiro, Zahar, 1993 vol. II, p.25)

De acordo com seus conhecimentos e com o parágrafo acima, é correto dizer que a feudalização (processo
de descentralização política) deveu-se:
a) à necessidade de conceder terras a servidores, o que diminuía as possessões reais, e enfraquecia a autoridade
central em tempos de paz.
b) à venda de títulos nobiliários (de nobreza) e à preservação das propriedades familiares.
c) ao sistema de organização da agricultura de subsistência.
d) processo de fortalecimento da Igreja Católica como a principal instituição da Idade Média.

9) Dentre os vários Reinos Bárbaros que se formaram na Europa, após a queda do Império Romano Ocidental,
um teve grande destaque, em virtude de personagens como Clóvis e Carlos Magno. O grupo Germano
organizador de tal reino foi o dos:
a) Saxões.
b) Godos.
c) Ostrogodos.
d) Francos.
e) Vândalos.
10) Dentre os Reinos Bárbaros, surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o Reino Franco
foi o mais importante, porque
a) os Reis Francos se converteram ao Cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço dos muçulmanos.
b) promoveu o desenvolvimento das atividades comerciais entre o Ocidente e o Oriente, através das Cruzadas.
c) houve uma centralização do poder e viveu-se um período de paz externa e interna, o que permitiu controlar o
poder dos nobres sobre os servo.
d) os Reis Francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e a oriental.

