
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - História 

Conteúdo: 
 

 IMPÉRIO BIZANTINO 

 

 ÁRABES 

 

 IMPÉRIO CAROLÍNGIO 

 

 

 

Lista de exercícios 

1 - O império bizantino corresponde ao império Romano do Oriente, que resistiu perante: 

 

a) às invasões bárbaras; 

b) a queda de Roma; 

c) ao desastre Medieval; 

d) ao ataque dos escravos; 

e) a queda na economia. 

 

2 - A capital do império Bizantino era: 

 

a) Roma; 

b) Constantinopla; 

c) Bizâncio; 

d) Vaticano; 

e) Itália. 

 

3 - Os antigos gregos e romanos chamavam os povos que viviam fora de seus domínios de: 

 

a) imigrantes; 

b) invasores; 

c) bárbaros; 

d) estrangeiros; 

e) estranhos. 

 

4 - Termo derivado de Carlos Magno, filho de Pepino e seu sucessor: 

 

a) Carolíngio; 

b) Bárbaro; 
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c) Clóvis; 

d) merovíngia; 

e) germano. 

 

5 - 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. 

 

6 - Grande parte do conhecimento que temos hoje da literatura da antiguidade greco-romana deve-

se ao trabalho de coleta e cópia desenvolvida: 

 

a) pelos escribas; 

b) pelos bárbaros; 

c) pelos imigrantes; 

d) pelos invasores; 

e) pelos Clóvis; 

 

7 - Denominação que os cristões da idade média davam às populações mulçumanas: 

 

a) Omíadas; 

b) teocráticos; 

c) sarracenos; 

d) islões; 

e) corões. 

 

8 - Um dos motivos dos Romanos não gostar dos bárbaros era: 

 

a) Sua fama de mentirosos; 

b) que eles não tomavam banho;  

c) Por ter um exercito forte; 

d) Por escravizar sua população; 

e) a crença em deuses em forma de animais; 

 

9 - Os germanos eram: 

 

a) Povos bárbaros ; 

b) Guerrilheiros Romanos; 

c) Guerrilheiros gregos; 

d) Povos gregos; 

e) Escravos gregos; 

 



10 - Um dos principais motivos que ajudou a desencadear as invasões germânicas foi à chegada dos: 

 

a) bárbaros mongóis  

b) saxônicos  

c) gregos 

d) Romanos 

e) migrantes 

 

11 - Guerrilheiros valentes, os hunos mataram primeiramente os ostrogodos. Logo depois, atacaram 

os: 

 

a) Gregos 

b) germanos 

c) Romanos 

d) saxônicos 

e) visigodos 

 

12 - Foi o fundador do islamismo: 

 

a) Carlos Magno; 

b) Alá; 

c) Califa; 

d) Magreb; 

e) Maomé. 

 

13 - Descreva a economia do Império Bizantino. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14 - Descreva o período Justiniano. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15 - Qual foi a importância das invasões para o fim do Império Bizantino? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16 - Como era a servidão no Império Bizantino? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



17 - Considere a seguinte afirmação sobre o termo bizantino:  

 

“É essencial lembrar que bizantino não tem conotação étnica, mas civilizacional (...). O termo 

bizantino foi vulgarizado apenas a partir do século XVI, depois do desmembramento do império, que, 

em vida, se via como herdeiro e continuador do império Romano.” (FRANCO JR., Hilário; ANDRADE 

FILHO, Ruy de Oliveira. O Império Bizantino. SP: Brasiliense, 1987, p. 7-8). 

 

a) Em que medida o Império Bizantino pode ser considerado o herdeiro e continuador do Império 

Romano?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Estabeleça as diferenças entre esses dois impérios entre os séculos V e VII. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18 - Dentre os Reinos Bárbaros, surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o 

Reino Franco foi o mais importante, porque? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19 - Termo derivado de Carlos Magno, filho de Pepino e seu sucessor: 

__________________________________________________________________________________ 

 

20 - O declínio da Dinastia dos Merovíngios no Reino Franco permitiu o aparecimento de um novo 

chefe político de fato, a saber: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Gabarito 
1.a - 2.b - 3.c – 4.a – 5.e – 6.a – 7.c – 8.b – 9.a – 10.a – 11.e – 12.e 

 

13. Ela girava em torno do comércio. Em Constantinopla fabricavam-se artigos de luxo, como tecidos 

de luxo, como tecidos finos, joias, objetos de ouro e marfim. 

 

14. Período de maior esplendor. Teve três grandes marcos: a reconquista da maior parte do antigo 

Império Romano do Ocidente, a compilação do Direito Romano e a construção de centenas de 

igrejas. 

 

15. As invasões permitiram a formação Império Otomano e também se deu o fim do Império 

Bizantino. 

 

16. A servidão era hereditária e os servos eram proibidos de sair das terras onde haviam nascido. 

 

17. a)O próprio império bizantino se autodenominava: “império romano” (nem do oriente eles 

usavam). A legislação era de total inspiração no código romano, tendo sua reformulação com 

Justiniano (“Codex Iuris Civilis”). Eles herdaram o território oriental das conquistas romanas, sua 

hierarquia social e a organização cristã do Estado. 

 

b) As diferenças básicas são a longa existência do bizantino e a frágil situação do romano ocidental.  

O Império Romano do Ocidente cai na metade do século V, isso se considerarmos como um império 

porque, na realidade, ele já estava todo fragmentado, ao contrário do bizantino que à época estava 

forte e realizando suas reconquistas. 

 

18. Os Reis Francos se converteram ao Cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço dos 

muçulmanos. 

 

19. Carolíngio 

 

20. O declínio dos merovíngios esteve marcado pela negligência político-administrativa dos 

chamados “reis indolentes”. Paulatinamente, esses monarcas permitiram que a autoridade política 

de major domus crescesse ao ponto de possibilitar a queda da dinastia merovíngia e a consequente 

ascensão da dinastia carolíngia.   

 

 


