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CONTEÚDO:

 PANDEMIAS: séc. XIV x séc. XXI

oPESTE BUBÔNICA  x CORONAVÍRUS (COVID19) 
•Contexto Histórico;
•Características em comum;
•Diferenças;
•Combate;
•QUESTÕES.
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 Foi a mais devastadora 
pandemia de que se teve 

notícia na história. Cerca de 
200 milhões de pessoas 

morreram na Europa.

Figura ilustrativa dos primeiros médicos que lidaram com a doença - Divulgação

A Peste Bubônica (século XIV)



A CRISE DO SÉCULO XIV

FOME
Escassez de recursos

EPIDEMIAS
Peste bubônica / peste negra

GUERRAS
Guerra dos Cem anos / revoltas 

camponesas  
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PESTE BUBÔNICA 
SÉCULO XIV

CORONAVÍRUS
SÉCULO XXI

ÁSIA / EUROPA ÁSIA  / MUNDO 

1346-1350 Final de 2019
Transmissão lenta Transmissão rápida

Quase 200 milhões de mortes + de 20 mil mortes 
Combate: rituais religiosos  Combate: biotecnologia 

O historiador Jacques Le Goff afirma que “os homens e as mulheres contaminados pelo 
bacilo eram derrubados depois de uma curta incubação por um acesso que, depois de 24 
a 36 horas, levava na maioria das vezes à morte”.

 LE GOFF, Jacques. Raízes medievais da Europa. Petrópolis: Vozes, 2011, p.227.
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O CORONAVÍRUS HOJE NO BRASIL: 
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01. A chamada crise do século XIV representou o fim do feudalismo na 
Europa Ocidental, sendo marcada por três eventos principais, que são:

A) Guerra dos Cem Anos, jacqueries e Grande Fome.

B) Cruzadas, abertura do Mediterrâneo e Peste Negra.

C) Grande Fome, Cruzadas e Peste Negra.

D) Peste negra, revoltas camponesas e Grande Fome.

E) Guerra dos Cem Anos, Cruzadas e abertura do 

Mediterrâneo.
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02.  A  fome fazia grande quantidade de vítimas. Diferentes epidemias agravavam a 
situação. Levada pela fome, muita gente vagava em busca do que comer, levando 
consigo as epidemias e a desordem. Na verdade, este foi apenas um ensaio da crise 
demográfica da Baixa Idade Média, que teve seu ponto crucial no ressurgimento da 
peste, então conhecida por peste negra. Também a peste, de certa forma, resultava da 
desmedida expansão do período anterior. Sempre presente no Oriente, ela atingiu 
através dos tártaros uma colônia genovesa da Crimeia (expressão da expansão 
territorial e comercial do Ocidente). Daí, os navios genoveses levaram-na para 
Constantinopla, Messina, Gênova e Marselha. Destes portos ela se difundiu pelo 
restante da Europa. Ela caminhava mais rapidamente pelas principais vias de 
comunicação e penetrava mais facilmente em regiões de alta densidade demográfica.

(Hilário Franco Júnior. A Idade Média: nascimento do Ocidente, 1988. Adaptado.)
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É correto afirmar que essa peste:

A) provocou uma retração dos salários diante da oferta abundante de mão 
de obra.
B) derivou das guerras pelo controle das rotas comerciais no mar 
Mediterrâneo.
C) originou-se das péssimas condições de trabalho e moradia dos servos 
feudais.
D) abalou as estruturas demográficas ao minimizar preconceitos e 
superstições.
E) relacionou-se ao desenvolvimento mercantil e urbano do final da Idade 
Média.
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03. A peste Bubônica  devasta a Europa e ceifa um terço de sua população durante o 
verão de 1348. Como a Aids para alguns, essa epidemia é vivida como uma punição 
do pecado [...].

(DUBY, Georges. Ano 1000 ano 2000: na pista de nossos medos, 1995.)

Marque a alternativa que NÃO expressa o contexto em que se insere o trecho acima.
A) Os efeitos da peste negra são uma das causas da agonia da ordem feudal.
B) Neste momento alguns procuravam a causa da peste em explicações sobrenaturais e 
preconceituosas. Assim, pode-se dizer que a peste negra representou castigo divino ao pecado 
cometido por seus portadores.
C) Na época, a epidemia conseguiu ser mais um determinante da divisão social, pois os ricos fugiam 
para suas casas de campo, enquanto que os pobres ficavam imobilizados nas cidades contaminadas.
D) A peste negra ocorreu no período chamado Alta Idade Média, um momento de grande 
prosperidade da economia na Europa Ocidental.
E) Enquanto alguns responsabilizaram os doentes e estrangeiros pela epidemia; outros começaram a 
ver o mundo, nessa época, de um modo diferente, questionando a ordem feudal.
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04. A dissolução do Feudalismo foi apressada, no final da Idade Média, por uma 
sucessão de acontecimentos que geraram a chamada “crise do séc. XIV”.
Entre esses acontecimentos é correto citar:

A) Epidemias, como a Peste Negra, originadas principalmente da falta de estrutura das 
cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome.
B) Grande Fome, manifestada neste século, devido ao grande número de pragas que 
destruíram as plantações.
C) Guerra dos Cem Anos, envolvendo, de um lado, França e Espanha e, do outro, 
Inglaterra e Portugal, e que gerou inúmeras mortes.
D) Revolta dos Camponeses; estes, sem ter o que comer, abandonaram os campos e 
causaram muitas mortes nas cidades.
E) Epidemias, como a Peste Bubônica, que matou cerca de 2/3 de toda a população da 
Europa.
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05. No ano de 1348, a peste negra devastou a Europa e ceifou um terço de sua 
população. Analise as afirmações abaixo sobre essa catástrofe.

I. Veio da Ásia pela rota da seda, em virtude do comércio estabelecido por negociantes 
genoveses e venezianos.
II. Ocorreu num século de retração da economia europeia, marcado por várias revoltas 
camponesas, e contribuiu para o enfraquecimento do feudalismo.
III. Atingiu indiscriminadamente as várias categorias sociais, tanto das cidades como das 
áreas rurais, como ocorria com uma outra doença comum na época, a lepra.
Com base nas três assertivas, é correto afirmar que somente:
A) I é correta
B) II é correta
C) III é correta
D) I e II são corretas
E) II e III são corretas
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06. Fake news promovem mitos sobre o Coronavírus. 
Qual foi a última informação ou recomendação que você ficou sabendo 
sobre o novo coronavírus (o Covid-19) – seja por alguém, texto, imagem, 
áudio ou vídeo? Tão veloz quanto a disseminação do próprio vírus ao redor 
do mundo está o compartilhamento de rumores e notícias sobre ele. No 
entanto, à medida que o medo e a insegurança também crescem, está cada 
vez mais difícil distinguir o que é verdade e o que é fake news sobre 
o coronavírus.

OBS.: Temos três epidemias em andamento: 
Coronavírus, informações duvidosas e o medo.
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Pandemia e empatia: o que podemos aprender com o coronavírus?

Como usar essa adversidade global que o coronavírus representa 
como uma curva de aprendizado para praticar o amor? Quando 
nos preocupamos com os outros, geralmente, temos a tendência 
de pensar nas pessoas dentro do nosso núcleo: nós mesmos, 
nossa família e nossos amigos. O momento atual nos traz a 
oportunidade de expandir nossa mente, exercitar o altruísmo e se 
preocupar pelo bem de todos os seres. Quem quer que seja e 
onde quer que esteja.

Se cuidem e até a próxima aula.
@keuricampelo



GABARITO:
• 1. D
• 2. E
• 3. D
• 4. A
• 5. D
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