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CATEDRAL DE NOTRE-DAME
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• ANGLOS,

• SAXÕES,

• FRANCOS,

• VISIGODOS E OSTROGODOS,

• HÉRULOS, ALAMANOS,

• BURGÚNDIOS,

• VÂNDALOS,

• SUEVOS, LOMBARDOS...
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Sidônio Apolinário, um romano que foi obrigado a
hospedar burgúndios em sua casa, ao se
questionado por um amigo sobre os motivos que o
levaram a não mais compor versos, responde: “(...)
Eu, cantar em versos (...) quando vivo no meio de
hordas cabeludas, ensurdecido pelos sons da língua
germânica, obrigado a ter a aparência de louvar
algumas vezes o que canta, quando é bastante
repulsivo o burgúndio de cabelos besuntados de
uma manteiga rançosa? Felizes os teus olhos, felizes
os teus ouvidos, feliz mesmo o teu nariz! Pois ele
não sente dez vezes de manhã o odor emprestado
do alho ou da cebola”
Apud ISAAC, J; Alba, A. História Universal- Roma. SP: Mestre Jou, 1964

A seus olhos, a felicidade suprema
é perder a vida no campo de
batalha; morrer de velhice ou de
acidente é uma cobardia … matar
um homem é um heroísmo (…). O
troféu mais glorioso é a cabeleira
de um inimigo escalpado: colocam-
na como decoração no cavalo de
combate.
(Amiano Marcelino, sobre os Alanos).

POVO GUERREIRO: HONRA, BRAVURA, 

CORAGEM, SÃO VALORES ESSENCIAIS.
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• RELIGIÃO: * SOCIEDADE:

- POLITEISTA (VÁRIOS DEUSES). - CARÁTER GUERREIRO = MILITARISMO.

- ANIMISTA (CRENÇA NOS ENTES DA NATUREZA) - IMPORTANCIA: COSTUME, TRADIÇÃO.

- THOR, ODIN... - CARÁTER RURAL.

- RITUAIS NA NATUREZA (ENTERROS). - HIERÁRQUICA.

- COMITATUS.

OBS.: DISPUTAS/CONFLITOS: RESOLUÇÃO = “BRIGA” – APERTO DE MÃO.
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• POLÍTICA: * ECONOMIA:

- AUSÊNCIA DO ESTADO. - CARÁTER AGRÁRIO/RURAL.

- COMITATUS: RELAÇÃO GUERREIRO-CHEFE. - AMONETÁRIO: TROCAS.

- FIDELIDADE, CONFIANÇA. - TERRA, GADO, METALURGIA, OURO.

- VIDA TRIBAL/ALDEIAS, SEM VIDA URBANA. - COMÉRCIO LIMITADO.

- LEIS ORAIS (DIREITO CONSUETUDINÁRIO,

COSTUMEIRO) = BASEADO NA TRADIÇÃO.

OBS.: A RELAÇÃO GUERREIROS-CHEFE TRIBAL VAI MARCAR A VIDA MEDIEVAL.
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1.(UFPR) As invasões germânicas têm início no século IV d.C. e promovem importantes
transformações no panorama mediterrâneo, as quais atingem as estruturas do mundo
clássico. Identifique, dentre as transformações abaixo, a que corresponde à raiz da
protofeudalização da Europa Ocidental:
a) Substituição do cristianismo pelos cultos celtas e godos nos reinos germânicos.
c) Desaparecimento do latim como língua escrita e falada, substituída pelos dialetos
germânicos.
d) Imposição da maneira de viver dos povos germânicos e consequente destruição da
cultura do povos dominados.
e) Substituição do Direito Romano pelos costumes dos povos muçulmanos.
b) Ruralização e fragmentação do poder político.

EXERCÍCIOS
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- CONVERSÃO PARA CRISTIANISMO + ALIANÇA COM A IGREJA (REI CLÓVIS, 482-511).

- PÓS-CLÓVIS: REIS INDOLENTES (FRACOS) – PODER NAS MÃOS DO “MAJOR DOMUS”.

- CARLOS MARTEL DETEVE OS ÁRABES ISLÂMICOS NA BATALHA DE POITIERS (732).

- PEPINO (O BREVE): “REI DE ORIGEM DIVINA” = DOAÇÃO DE TERRAS À IGREJA.

- CARLOS MAGNO (768-814) – DINASTIA CAROLÍNGIA.

* EXPANSIONISMO (CONQUISTAS) E DOAÇÃO DE TERRAS AOS NOBRES.

* DIVISÃO DO IMPÉRIO: CONDADOS, DUCADOS, MARCAS.

* MISSI DOMINICI – FISCAIS DE CARLOS MAGNO.

* LEIS CAPITULARES, DESENVOLVIMENTO CULTURA

- APÓS A MORTE DE CARLOS MAGNO, DIVISÃO DO IMPÉRIO (TRATADO DE VERDUN, 843).
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• IMPORTÂNCIA DOS FRANCOS:

- ADOTARAM, DEFENDERAM E EXPANDIRAM O
CRISTIANISMO, EM ALIANÇA COM O PAPADO
(CATOLICISMO).
- PRESERVARAM ASPECTOS/ELEMENTOS DO
IMPÉRIO ROMANO.

* LATIM = FRANÇÊS (NEOLATINA)
* CIDADES DO IMPÉRIO ROMANO.
* TÍTULO DE IMPERADOR.
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https://www.youtube.com/watch?v=qPMMVw4k1hI
28 de Janeiro - T.1 Ep.82 - Carlos Magno, o "pai da Europa"

CARLOS MAGNO
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https://www.youtube.com/watch?v=qPMMVw4k1hI


2. Este mapa AO LADO se refere a que?
a) centralização política, na fase inicial da Idade 
Moderna.
b) divisão do Império Romano, no final da Idade 
Antiga.
c) formação dos Estados Nacionais, no século XV.
d) Europa Ocidental, na Idade Antiga.
e) organização dos reinos francos, na Idade Média 
Ocidental

EXERCÍCIOS
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EXERCÍCIOS

3. (UNESP 1996) "Quando Pepino, o Breve arriscou a usurpação que tantos outros tinham
executado nos reinos vizinhos, quis purificá-la pela mais inatacável consagração. Primeiro,
levou o papa a declarar que o título real devia caber a quem detivesse o verdadeiro poder.
Depois, eleito rei pela assembleia dos grandes, fez-se ungir por S. Bonifácio, o mais ilustre
dos missionários, na presença dos bispos franceses.“ (Robert Lopez - O NACIONAL DA EUROPA)

Pepino, o Breve tornou-se, assim, o primeiro rei da dinastia
a) Merovíngia.
b) Carolíngia.
c) Capetíngia.
d) Valois.
e) Bourbon.
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4. (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.

EXERCÍCIOS
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EXERCÍCIOS

5. (G1) Após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio conheceu a decadência,
motivada pelas disputas territoriais entre seus herdeiros e amenizadas com o Tratado de
Verdum, que dividia o Império entre Carlos, O Calvo; Luís, o Germânico e Lotário.
O Tratado de Verdum teve como consequências:

a) o fortalecimento do poder eclesiástico sobre os nobres.
b) o fortalecimento da autoridade dos monarcas.
c) a reorganização do Império Romano.
d) o poder dos imperadores bizantinos sobre o Ocidente.
e) o fortalecimento do poder local da nobreza feudal, diminuindo o poder central do rei.
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6. (PUCC) O declínio da Dinastia dos Merovíngios no Reino Franco permitiu o 
aparecimento de um novo chefe política de fato, a saber:

a) o condestável.
b) o tesoureiro.
c) o major domus.
d) o missi dominici.
e) o grão-vizir do reino.

EXERCÍCIOS
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7. O Império Carolíngeo, constituído a partir do reino dos Francos durante a chamada Alta
Idade Média. Sobre o Império Carolíngio, assinale V ou F

( ) A dinastia carolíngea, a partir de Pepino, o Breve, no século VIII, buscou combater o
poder temporal da Igreja através do confisco de terras eclesiásticas e da dissolução do
chamado Patrimônio de São Pedro, na Itália.
( ) A partir do reinado de Carlos Magno, coroado "imperador dos romanos" no ano de
800, a servidão enfraqueceu-se consideravelmente na Europa, pois o Estado impunha aos
nobres a transformação dos servos da gleba em camponeses livres, para facilitar o
recrutamento militar.

EXERCÍCIOS
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( ) Apesar de procurar centralizar o poder, Carlos Magno contribuiu para a
descentralização política no Império, ao distribuir propriedades de terras e direitos
vitalícios entre os vassalos, em troca de lealdade e de serviço militar.

( ) 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 apenas nominais, devido à consolidação da ordem política feudal.

EXERCÍCIOS
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PODER POLÍTICO - DESCENTRALIZADO

ECONOMIA AGRÍCOLA, SUBSISTÊNCIA

SOCIEDADE ESTAMENTAL/RÍGIDA

CULTURA TEOCÊNTRICA/RELIGIOSA

RELIGIÃO CRISTÃ (CATOLICISMO)

NOBREZA FEUDAL

RURALIZADA

IMOBILIDADE

TREVAS/ATRASO

PODER DO PAPA
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• MODO DE PRODUÇÃO PREDOMINANTE NA IDADE MÉDIA.

• COMO OS EUROPEUS SE ORGANIZAVAM PARA PRODUZIR?

- ECONOMIA:

• AGRÁRIA, RIQUEZA MAIOR: TERRA.

• BUSCAVA-SE A AUTOSSUFICIÊNCIA.

• TÉCNICAS RUDIMENTARES = CARÁTER DE SUBSISTÊNCIA.

• COMÉRCIO: LOCAL = TROCAS NATURAIS.
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ESTRUTURA POLÍTICA.

• PODER POLÍTICO: DESCENTRALIZADO.

• REIS, DUQUES, BARÕES, CONDES...

• REIS FRACOS, SENHORES FEUDAIS FORTES.

• PODER DO PAPADO FORTE: TERRAS, RIQUEZAS.

• QUASE SEM ESTADO ORGANIZADO.

• REIS “SAGRADOS” PELO PAPA.
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• SOCIEDADE FEUDAL:

- Dividia-se em Estamentos. 

- Posição do indivíduo: “berço” (nascimento).

- Caráter: Imóvel (pouca mobilidade social) = “hierárquica”.

- Justificação ideológica: Igreja > Sociedade de Ordens,

- Classes Sociais ou Ordens:

* Clero > orar/rezar.

* Nobreza > proteger/guerrear.

* Servos > trabalhar/produzir/servir.
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DIVISÃO DO FEUDO (SENHORIO)

• Manso Senhorial: terras de uso pelo Sr. 

Feudal, o “dono do feudo”.

• Manso Servil: local onde viviam os servos 

(trabalhadores) e produziam para sobreviver.

• Terras Comunais: áreas de uso comum ao 

Sr. Feudal e ao servo (pântanos, bosques, áreas 

de pastagem, florestas...).
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• OBRIGAÇÕES SERVIS:

- CORVÉIA =

- TALHA =

- BANALIDADES =

- FORMARIAGE =

- TOSTÃO DE PEDRO =

- CAPITAÇÃO =

- PEDÁGIO =

OBS.: DIREITO DE PRIMA NOTCHE.
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8.(UFPE/2011) O Feudalismo não foi uniforme em toda a Europa, mas, na administração de
todas as suas propriedades, contou com a participação da Igreja Católica. Apesar dos
princípios cristãos de amor e de generosidade, os trabalhadores, reconhecidos como servos,
no feudalismo, eram:
( ) tratados como escravos, inclusivamente no tempo da colonização portuguesa, embora
tivessem certos direitos mantidos pela tradição da época.
( ) assalariados, como pequenos proprietários de terra, conseguindo viver com certa
dignidade e benevolência por parte dos senhores dominantes.
( ) moradores entre os feudos com ampla garantia de proteção no caso de guerras, embora
fossem proibidos de cultivar sua própria agricultura.
( ) bastante explorados pelos senhores feudais, dispondo apenas de um tempo bastante
restrito, para cuidar das suas próprias vidas.
( ) considerados importantes para o cultivo da terra e limpeza dos canais; pagavam impostos
aos senhores feudais.

EXERCÍCIOS
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9. (UNESP/2012) [Na época feudal] o mundo terrestre era visto como palco da luta entre as
forças do Bem e as do Mal, hordas de anjos e demônios. Disso decorria um dos traços mentais
da época: a belicosidade.
(Hilário Franco Junior. O feudalismo, 1986. Adaptado.)

A belicosidade (disposição para a guerra) mencionada expressava-se, por exemplo,
a) no ingresso de homens de todas as camadas sociais na cavalaria e na sua participação em
torneios.
b) no pacto que reunia senhores e servos e determinava as chamadas relações vassálicas.
c) na ampla rejeição às Cruzadas e às tentativas cristãs de reconquista de Jerusalém.
d) no empenho demonstrado nas lutas contra muçulmanos e diferentes formas de heresias.
e) na submissão de senhores e vassalos, reis e súditos, ao Islamismo.

EXERCÍCIOS

33



10. (UEL/2013) 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 Romao 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 e assinale V ou F.
( ) Carlos Magno libertou o seu império do poderio papal por intermédio de alianças militares
realizadas com a nascente nobreza mercantil de Veneza.
( ) Os camponeses possuíam o direito de deixar as terras em que trabalhavam e migrar para os
burgos pelo acordo consuetudinário com os suseranos.
( ) Os chefes guerreiros comandavam seus seguidores no Comitatus por meio de juramentos de
fidelidade. Os nobres também realizavam esse pacto entre si.
( ) O grande medo da população era ocasionado pelas invasões de bárbaros, pelas epidemias e
pela fome. A crença em milagres se propagava rapidamente entre a população.

EXERCÍCIOS
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11. (UEPG/2013) As práticas de trabalho no mundo medieval eram estruturadas pela relação
estabelecida entre senhores e servos, a chamada servidão medieval. A respeito desse tema,
assinale V ou F.
( ) Os servos eram trabalhadores que se vinculavam contratualmente às terras de seus senhores
e formavam uma classe social específica na ordem feudal.
( ) Ao contrário dos escravos, não havia o direito de posse ou propriedade por parte dos
senhores para com os servos.
( ) Não havia cobranças de impostos por parte dos senhores para com os servos. A servidão, por
si só, já era considerada uma forma de tributação na sociedade feudal.
( ) Assim como os títulos de nobreza, a servidão era transmitida de pai para flho, o que garantiu,
durante séculos, a reprodução do sistema feudal na Europa.
( ) Apesar de ter ocorrido em toda a Europa medieval, a servidão apresentou variações de região
para região. Por exemplo: em Portugal ela foi bem menos intensa do que na França.

EXERCÍCIOS
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12. (UFMG) A Idade Média ocorreu aproximadamente entre os séculos V e XV. Sobre esse
período pode-se afirmar que

A) o seu início foi precipitado pela queda do Império Romano do Oriente com as invasões
bárbaras.
B) tem como fator primordial o surgimento do Cristianismo.
C) nele, a sociedade feudal pode ser caracterizada como de classes distintas: oratores,
belatores e laboratores, com a supremacia da primeira sobre as demais.
D) nele, Carlos Magno invadiu o Império Romano, causando sua queda.
E) nele, a economia era baseada no comércio e exploração das especiarias vindas do Oriente.

EXERCÍCIOS
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A IGREJA MEDIEVAL
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