
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre - História 

Conteúdo: 
TRANSIÇÃO DA IDADE ANTIGA PARA MÉDIA 

 FEUDALISMO 

 POLÍTICA, ECONOMIA E CULTURA 

IMPÉRIO BIZANTINO  

 POLÍTICA, ECONOMIA E CULTURA 

 INFLUÊNCIAS 

ÁRABES 

 RELIGIÃO 

 POLÍTICA, ECONOMIA E CULTURA 

TRANSIÇÃO DA IDADE MÉDIA PARA MODERNA 

 CRUZADAS 

 RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO 

 BURGUESIA 

 TRANSIÇÃO PARA O CAPITALISMO 

 

Lista de exercícios 

1) (UNIP) A importância da Batalha de Poitiers, em 732, no contexto da história da Europa, justifica-se em 

função de que: 

 

a) os cristãos foram derrotados pelos árabes, consolidando-se o feudalismo europeu; 

b) a derrota árabe frente ao Reino Franco impediu a islamização do Ocidente; 

c) a partir daí teve início a Guerra de Reconquista na Península Ibérica; 

d) com essa vitória, Carlos Martel tornou-se imperador dos francos; 

e) esse evento assinalou o limite da expansão cristã no Mediterrâneo. 

 

2) (PUC) O Império Carolíngio surgiu com a coroação de Carlos Magno em Roma por Leão III, no ano de 

800. Daí em diante, o poder imperial aumentou consideravelmente, pois: 

 

a) a administração foi aprimorada, com a instituição dos missi dominici e das capitulares; 

b) o desenvolvimento cultural foi estimulado, inclusive com a criação de escolas de ler e escrever; 

c) Paulo Lombardo, Alcuíno e Eginhardo deram destaque à cultura da época; 

d) todas estão corretas; 

e) todas estão corretas. 

 

3)  (PUC) A conversão e batismo de Clóvis, após a Batalha de Tolbiac, explicam principalmente: 

 

a) pela insistência de sua mulher Clotilde; 

b) pela insistência dos bispos da Gália; 

c) pela insistência do papa Gregório Magno; 

d) pelo fato de que a maior parte da população da Gália era cristã; 

e) n.d.a. 

 

4) Carlos Martel é considerado o defensor da Cristandade contra os muçulmanos porque: 

 

a) venceu os mouros na Batalha de Poitiers; 

b) perdeu a Batalha de Poitiers para os mouros; 

c) derrotou os visigodos na Batalha de Poitiers; 
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d) perdeu a Batalha de Poitiers para os visigodos. 

e) n.d.a. 

 

5) A Chanson de Roland é um poema épico medieval do ciclo: 

 

a) arturiano 

b) espanhol 

c) alemão 

d) carolíngio 

e) bretão. 

 

6) (MED. SANTOS) Luís, o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, manteve o Império unido. Com sua morte, 

começou a crise política, caracterizada de um lado pelas invasões normandas e de outro: 

 

a) pela disputa entre seus sucessores, que acabaram mantendo a unidade do Império através do Tratado de 

Verdun; 

b) pela divisão do Império em três reinos, através do Tratado de Verdun; 

c) pela divisão do Império, através do Tratado de Cateau-Cambrésis; 

d) pela manutenção da unidade do Império, através do Tratado de Cateau-Cambrésis; 

e) n.d.a. 

 

7) As instituições políticas do Estado Franco lembram: 

 

a) as instituições políticas ligadas ao Império Romano; 

b) as instituições germânicas, tais como a clientela, o colonato, a recomendação e as imunidades; 

c) as instituições romanas, tais como o comitatus, a ordália e o individualismo político; 

d) todas estão erradas; 

e) todas estão corretas. 

 

8) (PUCC) O declínio da Dinastia dos Merovíngios no Reino Franco permitiu o aparecimento de um novo chefe 

político de fato, a saber: 

 

a) o tesoureiro 

b) o missi dominici 

c) o condestável 

d) o major domus 

e) n.d.a. 

 

9) Termo derivado de Carlos Magno, filho de Pepino e seu sucessor: 

 

a) Carolíngio 

b) Bárbaro 

c) Clóvis 

d) merovíngia 

e) germano. 

 

10) Para administrar o vasto império, Carlos Magno estabeleceu uma série de normas escritas que funcionavam 

como leis, conhecidas como: 

 

a) missi-dominici 

b) escribas 

c) Tratado de Verdun 

d) marqueses 

e) capitulares 

 

11) (PUC-RS) 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) nesse período a Sociedade Feudal atingiu sua conformação clássica e o apogeu econômico e cultural. 

d) 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 servos. 

e) os Reis Francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e a oriental, que serviria de 

inspiração ao Renascimento Cultural do século XIV. 

 

12)  (UFPR) A respeito do reinado de Carlos Magno (768-814), é correto afirmar que: 

 

01) Foi um período de expansão territorial através das guerras de conquista. 

(02) Caracterizou-se pela centralização política e organização da legislação. 

(04) As terras conquistadas pela guerra foram doadas em forma de benefício, criando os laços de dependência 

entre o rei e seus cavaleiros. 

(08) Como forma de manter o predomínio imperial de Carlos Magno, desenvolveram-se as relações de 

vassalagem. 

(16) Sob Carlos Magno estabeleceu-se o moderno Estado nacional francês. 

 

         Na(s) questão(ões) a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. 

Soma = (     ) 

 

13) (UFRN) - No ano de 786, Carlos Magno afirmou: “A nossa função é, segundo o auxílio da divina piedade, 

(...) defender com as armas e em todas as partes a Santa Igreja de Cristo dos ataques dos pagãos e da devastação 

dos infiéis”. (Pinsky "O modo de produção feudal". p. 101). 

         O fragmento acima expressa a orientação política do Império Carolíngio no governo de Carlos Magno. O 

objetivo dessa política pode ser definido como um(a) 

 

a) esforço para estabelecer uma aliança entre os carolíngios e a Igreja bizantina para fazer frente ao crescente 

poderio papal. 

b) intenção de anexar a Península Ibérica aos domínios do papado, com a finalidade de impedir o avanço árabe. 

c) desejo de subordinar os domínios bizantinos à dinastia carolíngia, no intuito de implantar uma teocracia 

centralizada no Imperador. 

d) tentativa de restaurar o Império Romano, com vistas a promover a união da cristandade da Europa Ocidental. 

 

14) (FGV) “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, 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). 

         A respeito dos episódios descritos no texto, é correto afirmar: 

 

a) A conversão de Clóvis ao arianismo 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 Ortodoxa de Constantinopla, significou um reforço político-

militar para o Império Romano do Oriente. 

c) Com a conversão de Clóvis, de acordo com a orientação da Igreja de Roma, o reino franco tornou-se o 

primeiro Estado 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. 

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. 

 

15) Quem eram os majordomos? Dê o nome de um deles e um feito importante de sua administração. 

 

16)  Em que se baseava economicamente o Reino Franco e quem era encarregado de exercer as funções 

administrativas? 

 

17)  O que estabeleceu o Tratado de Verdun? 

 

18) Quem eram os missi dominici e qual sua função? 

 

19) (PUC) Em relação ao Império Bizantino, é certo afirmar que: 

 

a) o governo era ao mesmo tempo teocrático e liberal 

b) o Estado não tinha influência na vida econômica 



c) o comércio era sobretudo marítimo 

d) o Império Bizantino nunca conheceu crises sociais 

e) o imperialismo bizantino restringiu-se à Ásia Menor. 

 

20) Justiniano (527 - 565), no Império Romano do Oriente, enfrentou diferentes dificuldades internas, inclusive 

nas relações entre a Igreja e o Estado, devido a heresias como a dos monofisistas. Estes, entre outros princípios: 

 

a) pretendiam a destruição de todas as imagens; 

b) negavam a natureza humana de Cristo; 

c) defendiam o conhecimento de Deus inspirado no misticismo; 

d) admitiam o dualismo de inspiração budista; 

 

 

Gabarito 

 

1) B   

2) D  

 3) A   

4) A 

5) D 

6) B 

7) A 

8) D 

9) A  

10) E 

11) A 

12) 04- 01+02+04+08 = 15 

13) D 

14) C 

15) Majordomos eram os prefeitos do palácio e chefes da nobreza dos reinos francos. Com o tempo, os 

majordomos passaram a concentrar todo o poder administrativo do reino. Pepino de Heristal, majordomos que 

administrava o Reino da Austrália, afastou os outros majordomos e unificou a administração do Reino Franco, 

em 679. 

16) A economia do Reino Franco baseava-se na exploração dos grandes domínios, dirigidos com a ajuda de 

funcionários nomeados pelo rei. 

17) Pelo Tratado de Verdun, em 843, o reino foi dividido em três partes: Carlos, o Calvo, ficou com a França 

Ocidental; Luís, o Germânico, com a França Oriental; Lotário, com a França Central. Com a morte dos herdeiros 

de Lotário, Luís e Carlos repartiram a França Central, com exceção da península Itálica, que foi passada aos 

duques locais. 

18) Missi dominici, ou enviados do senhor; eram funcionários encarregados por Carlos Magno de percorrer o 

Império e informar o soberano sobre a administração dos seus domínios. Cabia também a eles impor aos condes 

e homens livres o juramento de fidelidade ao imperador. 

19) C  

20) B 

 

 


