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DATA:  04 e 11  de DEZEMBRO.

CONTEÚDOS:

IMPÉRIO BIZANTINO;

IDADE MÉDIA;

IMPÉRIO ÁRABE.
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01. A imagem abaixo está em um mosaico da igreja de San Vitale,
na cidade de Ravena, na Itália. A figura é de influência cultural
bizantina e representa o imperador Justiniano cercado de corte-
sãos.

Grandes Impérios e Civilizações. Grande Atlas da
História Universal. Tradução da edição espanhola
das Edições del Prado. Edição 10, Fascículo 3, p. 40.
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O Império Romano do Oriente tinha como capital Constantinopla. Originou-
se da divisão do Império Romano em 395 d.C e, no período medieval,
passou a ser mais conhecido como Império Bizantino, perdurando cerca de
mil anos, até 1453 d.C, quando foi dominado pelos turcos. A sua longa
duração produziu uma civilização que deixou uma herança cultural com
repercussões significativas até os dias atuais.

Da herança cultural bizantina fazem parte:
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( ) O Corpus Juris Civilis, uma compilação da legislação e jurisprudência
romanas e, também, bizantinas, base do direito civil moderno em muitos
países.

( ) A atitude iconoclasta, contra a adoração de imagens nas igrejas,
contribuição de considerável influência sobre o catolicismo ocidental.

( )A religião cristã ortodoxa, decorrente do chamado Cisma do Oriente,
devido a disputas político-religiosas com o Papado de Roma.
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( ) A organização de uma cultura artística laica, desvinculada da religião,
especialmente na pintura dos ícones e na arquitetura.

( ) A separação entre Igreja e Estado, ardorosamente defendida pelos
adeptos do Estado laico, concepção política decisiva na formação do
Estado ocidental moderno.
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02. (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.
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( ) Constantinopla, a “Nova Roma” de Constantino, foi fundada para servir como 
capital do Império.
( ) Sua localização geográfica era péssima, descampada por todos os lados, 
facilitando as invasões.
( ) O grande imperador de Bizâncio foi Justiniano, de origem humilde, mas 
protegido por seu tio, o imperador Justino.
( ) No Corpus Juris Civilis, Justiniano organizou uma compilação das leis romanas 
desde a República até o Império.
( ) Com o objetivo de reconstruir o Antigo Império Romano, Justiniano 
empreendeu campanhas militares conhecidas pelo nome genérico de 
“Reconquista”.

03. Sobre o Império Bizantino, considere as afirmações abaixo
se são verdadeiras ou falsas:
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04. Observe a imagem abaixo:

Mosaico bizantino que mostra o imperador Constantino IX, um 

dos soberanos do Império Bizantino *

* Crédito da Imagem: PavleMarjanovic e Shutterstock.com

http://www.shutterstock.com/gallery-81922p1.html?cr=00&pl=edit-00
http://www.shutterstock.com/
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A) a teocracia, o caráter despótico do imperador associado à sua influência
política.
B) a burocracia, que controlava o poder político do Estado, segundando a figura do
Imperador.
C) a cleptocracia, a corrupção utilizada pelos Imperadores para manter seu poder.
D) a plutocracia, o poder dos homens ricos que conseguiam subjugar inclusive o
poder religioso, colocando-se acima de Cristo.

A imagem é um mosaico, uma das principais características
artísticas da civilização bizantina. Através dela também é possível
perceber outra característica do Império Bizantino, que é:
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05. Analise as afirmativas abaixo sobre o Império e a civilização
bizantina:

I – Entre as chamadas heresias praticadas pelos bizantinos, havia o movimento dos
iconoclastas, que acreditava que Jesus Cristo tinha uma existência unicamente
divina, em uma visão teológica que se opunha à prerrogativa ocidental da natureza
humana e divina de Cristo. Contrariava ainda o dogma católico da Santíssima
Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) como representação de Deus. O movimento dos
monofisitas iniciou-se no século V e alcançou sua maior força com o reinado de
Justiniano.

II – Outra heresia era a praticada pelos monofisistas que se caracterizava pela
oposição à adoração de imagens, levando seus adeptos a destruírem os ícones
religiosos. Afirmavam, dessa forma, uma percepção religiosa de caráter mais
espiritual. Tais posições distanciavam-se do cristianismo pregado pelo papa em Roma.
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III – As heresias causavam instabilidade social em virtude da ação de
seus divulgadores, levando os imperadores a intervir na estrutura
administrativa da Igreja de Constantinopla. Essa prática ficou
conhecida como cesaropapismo, que consistia na supremacia do
Imperador, o eleito de Deus, sobre a Igreja. O objetivo era
administrar os conflitos decorrentes das heresias e manter a
unidade do Império e da Igreja.

Assinale a alternativa:
a) se apenas as alternativas I e II estiverem corretas.
b) se apenas as alternativas I e III estiverem corretas.
c) se apenas as alternativas II e III estiverem corretas.
d) se apenas a alternativa II estiver correta.
e) se apenas a alternativa III estiver correta.
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A - Havia democracia na Idade Média, pois todos podiam escolher os reis e
senhores feudais.
B - O poder político e econômico estava todo concentrado nas mãos do clero
católico, principalmente dos padres e monges.
C - O poder era centralizado na figura do senhor feudal que, além do poder
político, possuía os poderes econômico e jurídico.
D - Com a formação das monarquias nacionais europeias na Idade Média, todo
poder ficou concentrado nas mãos dos monarcas (reis), sendo que os senhores
feudais ficaram sem nenhum poder nesta época.

06. Sobre a o sistema político-econômico na Idade Média (século
V ao XV) é correto afirmar que:
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A - Dízimo (10% da produção), corveia (trabalho de 3 a 4 dias nas terras do
senhor feudal) e imposto sobre uso da água e esgoto.
B - Dízimo (10% da produção), imposto sobre o uso de armas dos cavaleiros e
imposto e taxa pela circulação e uso de moedas.
C - Imposto sobre a venda e compra de todas as mercadorias, imposto sobre os
animais abatidos, imposto sobre o nascimento de filhos.
D - Corveia (trabalho de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal), talha (metade da
produção) e banalidades (taxas pagas pela utilização do moinho e forno do
senhor feudal).

07. Qual das alternativas abaixo aponta apenas os principais
impostos e taxas que os servos deviam aos senhores feudais na
Idade Média?



15

A - As moedas eram muito utilizadas, o artesanato era a base da economia
medieval e as riquezas eram bem distribuídas entre todos os habitantes.
B - A base era a agricultura, prevalecia o sistema de trocas de mercadorias (as
moedas eram pouco utilizadas) e as relações comerciais com outras regiões e
feudos era pequena.
C - A pecuária era a base da economia, as terras tinham pouco valor econômico e
não todos os integrantes da sociedade eram isentos de impostos.
D - O artesanato era a base da economia, os servos recebiam salários dos
senhores feudais e as terras estavam concentradas totalmente nas mãos da Igreja
Católica.

08. Sobre a economia medieval é correto afirmar que:


