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01.(Ano: 2018/Banca:CESPE) O período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos            
V e XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características,               
julgue o item que se segue. 
 
Economia rural e sociedade hierarquizada são características marcantes da Idade Média. 
 
Certo  Errado 
 
02. (Ano:2018/Banca:CESPE) O período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos            
V e XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características,               
julgue o item que se segue. 
 
Na Idade Média, a religião pouco influenciou a esfera política da sociedade, embora tenha              
influenciado 
 
Certo  Errado 
 
03.(Ano:2018/Banca:CESPE) O período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos           
V e XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características,               
julgue o item que se segue. 
 
Ao longo da Idade Média, ocorreu um vigoroso crescimento das rotas comerciais marítimas,             
especialmente a do Mediterrâneo e as do Mar do Norte e Báltico.  
 
Certo  Errado 
 
04. (Ano:2018/Banca:CESPE) O período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos            
V e XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características,               
julgue o item que se segue. 
 
A prática que obrigava os servos a trabalharem alguns dias da semana no manso senhorial               
denominava-se talha. 
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2017/Banca:IBADE) “VII. Que somente a ele (o Papa) é lícito legislar segundo as              
necessidades da época, formular leis novas, reunir novas congregações, fundar uma abadia            
canônica e por outro lado, dividir um bispado que seja rico e unir os que sejam pobres. VIII.                  
Que somente a ele (o Papa) é permitido usar a insígnia imperial. 
IX. Que somente os pés do Papa podem ser beijados pelos príncipes todos.” 
                                                                         Gregorio VII, Dicatatus Papae. 
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O fragmento acima extraído da Dictatus Papae, faz parte das reformas gregorianas e             
refere-se ao conflito entre as duas espadas ou gládios que na baixa Idade Média              
representou o conflito entre o poder: 
 
a) temporal e os senhores feudais. 
b) temporal dos reis e as ordens mendicantes 
c) temporal dos reis e o poder espiritual dos papas 
d) espiritual dos papas e o poder espiritual dos patriarcas do oriente. 
e) espiritual do papa e o clero regular 
 
06. (Ano:2017/Banca:CESPE) A respeito da cristianização da Europa no período medieval,           
assinale a opção correta. 
 
a) Devido ao isolamento dos monastérios, resultante da decadência da comunidade citadina            
na Idade Média, os monges foram incapazes de divulgar o cristianismo, estando a             
expansão dessa doutrina diretamente relacionada ao renascimento urbano do auge do           
medievo. 
b) O pontificado e a igreja regularam as práticas sociais da Idade Média ao restringirem sua                
ação aos rituais litúrgicos que difundiam a doutrina cristã, não participando do espaço             
político, considerado meio de contaminação da verdadeira fé. 
c) O cristianismo desassociou-se da consolidação da nobreza enquanto instância de poder            
porque, além de ser representado por um grupo social diferente cuja doutrina era universal              
e de fácil aceitação, o papado, não exigiu a ação dos nobres em seu benefício. 
d) As Cruzadas contra os territórios muçulmanos na Europa e o combate a outras              
manifestações religiosas, denominadas heresias, pela Inquisição, demonstram que a         
disseminação do cristianismo deu-se também por imposição, força e aculturação.  
e) A cristianização da Europa ao longo da Idade Média impediu o desenvolvimento artístico,              
científico e filosófico, que seria retomado na Idade Moderna. 
 
07. (ANO:2017/Banca:CESPE) A Antiguidade Clássica construiu os alicerces sobre os quais           
se erigiria a Civilização Ocidental. O longo período que se segue à desintegração do              
Império Romano, a Idade Média, viu florescer um sistema baseado na terra e em relações               
sociais servis, quando o poder político se fragmenta e a Igreja Católica torna-se             
culturalmente hegemônica. O início dos tempos Modernos assinala a expansão europeia,           
de que decorreu a incorporação da África e da América à história do Ocidente. A partir da                 
Revolução Industrial, o capitalismo tende a unificar o mundo, mas gera conflitos e oposição,              
de que seriam exemplos marcantes as duas guerras mundiais do século XX e a Revolução               
Russa de 1917. No Brasil, a “República que não foi” atravessa o século XX e chega ao                 
século XXI entre avanços e recuos, alternando estabilidade com contextos de severas            
crises. 
Tendo as informações do texto 15A1CCC como referência inicial e considerando aspectos            
marcantes da história mundial e do Brasil, julgue o item a seguir. 
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No feudalismo medieval, a terra era o bem econômico fundamental, embora dela não             
emergissem a força política e a ascendência social de seus detentores, a nobreza. 
 
Certo  Errado 
 
08. (Ano:2017/Banca:IFB) Assim como a Igreja Romana se valeu do poder da Arte para              
impressionar e dominar pela emoção, os reis e os príncipes da Europa “seiscentista”             
(Século XVII) estavam igualmente ansiosos por exibir seu poderio e assim aumentar sua             
ascendência sobre a mente de seus súditos. Sobre o período acima citado, designado             
“Poder e Glória” pelo escritor Ernst Gombrich em seu livro A História da Arte, é               
INCORRETO afirmar: 
 
a) os reis e príncipes europeus, atuantes no século XVII, queriam se afirmar como criaturas               
superiores ao homem comum, alegando que eram investidos de Poder Divino para isso. 
b) o Palácio de Versalhes, construído entre 1800-1880, pode ser considerado uma            
construção eclética. 
c) os Palácios e as Igrejas não eram projetados como simples edifícios. Todos os detalhes               
tinham que contribuir para a concretização do efeito de um mundo fantástico e artificial. 
d) os artistas receberam trânsito livre para planejar seus trabalhos, gerando um surto de              
criação extravagante, responsável pela transformação de muitas cidades e paisagens da           
Europa católica. 
e) foi especialmente na Áustria, na Boêmia e no Sul da Alemanha que as ideias do Barroco                 
Italiano e Francês se fundiram no mais audacioso e consistente estilo. 
 
09. (Ano:2017/Banca:Quadrix) Tendo as informações acima como referência inicial, julgue o           
item, relativo à história do mundo ocidental.  
 
Na Europa medieval, prevaleceu o sistema feudal, com base na terra como bem econômico              
fundamental, nas relações servis de produção e no domínio de uma aristocracia fundiária e              
guerreira.  
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano: 2017/ Banca: Quadrix) Tendo por referência inicial as informações contidas no             
texto acima e considerando aspectos significativos do ensino de história, da história da             
América e de suas identidades, bem como da história africana e de suas relações com o                
exterior, julgue o item. 
 
A abertura do comércio atlântico no início da Idade Moderna alterou o sistema             
geoeconômico vigente e propiciou o desenvolvimento de um esquema mercantil triangular,           
ligando a Europa, a África e as Américas. 
 
Certo  Errado 
 
GABARITO 
01. Certo 
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02. Errado 
03. Certo 
04. Errado 
05. c 
06. d 
07. Errado 
08. b 
09. Certo 
10. Certo 
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