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Cultura
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•Instituição de maior influência na Idade Média;
•Grande senhora feudal;
•Monopólio da cultura e da educação;

•Domínio Ideológico.
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01. O Império Bizantino ou Romano do Oriente existiu durante a Idade Média,
sendo-lhe cronologicamente coincidente. Sobre o tema, assinale a alternativa
correta:
A) Seu período de maior esplendor e expansão ocorreu sob o governo de Justiniano,
que mandou fazer a codificação das leis romanas.
B) Sua posição geográfica correspondia às terras da parte ocidental do Império
Romano.
C) Apresentava excessiva descentralização política, o que enfraquecia os imperadores
(baliseus).
D) Reprimiu violentamente a heresia dos cátaros, que ameaçava a sua
unidade religiosa.
E) A força da cultura romana fez com que o latim fosse língua de
emprego geral.
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02. Quanto aos povos germânicos que vieram dar origem aos reinos bárbaros no
ocidente europeu medieval, pode-se afirmar corretamente:
A) No território do antigo Império Romano, um dos reinos que mais se destacaram no
século VII da era cristã foi o dos hicsos.
B) A presença dos bárbaros no Império Romano foi um processo que ocorreu
gradualmente, iniciado muito antes das "invasões", à medida que eles penetravam
nos territórios do Império e passavam a ser utilizados em trabalhos agrícolas, bem
como a integrar o exército.
C) O renascimento carolíngio inibiu o desenvolvimento científico e proibiu a
recuperação de obras clássicas.
D) Com as invasões germânicas foi abolido totalmente o direito consuetudinário
devido à adoção do Direito Romano.
E) Não há registros históricos que apontem a contratação de bárbaros como
mercenários para lutar no exército romano.
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03. "A palavra 'servo' vem de 'servus' (latim), que significa 'escravo'. No período medieval,
esse termo adquiriu um novo sentido, passando a designar a categoria social dos homens
não livres, ou seja, dependentes de um senhor. (...) A condição servil era marcada por um
conjunto de direitos senhoriais ou, do ponto de vista dos servos, de obrigações servis."
(Luiz Koshiba, "História: origens, estruturas e processos")

Assinale a alternativa que caracterize corretamente uma dessas obrigações servis.
A) Dízimo era um imposto pago por todos os servos para o senhor feudal custear as despesas de
proteção do feudo.
B) Talha era a cobrança pelo uso da terra e dos equipamentos do feudo e não podia ser paga com
mercadorias e sim com moeda.
C) Mão morta era um tributo anual e per capita, que recaía apenas sobre o baixo clero, os vilões e
os cavaleiros.
D) Corveia foi um tributo aplicado apenas no período decadente do feudalismo e que recaia sobre
os servos mais velhos.
E) Banalidades eram o pagamento de taxas pelo uso das instalações pertencentes ao senhor feudal,
como o moinho e o forno.
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04. Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudaI
europeu
A) é a organização da sociedade feudal em dois grupos bem definidos: os

senhores e os escravos.
B) são os ideais de honra e fidelidade oriundos da sociedade islâmica.
C) é a obrigação anual de corveia e o pagamento da talha e banalidades como

obrigações de servos aos senhores feudais.
D) é o dinamismo econômico, voltado para o comércio entre feudos vizinhos.
E) são as relações escravocratas de produção.
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ENEM 2015
05. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três: uns oram,
outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não
suportam ser separadas; os serviços prestados por uma são a condição das obras
das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de aliviar o conjunto... Assim
a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz.
ALDALBERON DE LAON. In: SPINOSA, F. Antologia de textos históricos medievais. Lisboa: Sá da Costa, 1981.

A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo
de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em:

A) Justificar a dominação estamental / revoltas camponesas.
B) Subverter a hierarquia social / centralização monárquica.
C) Impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas.
D) Controlar a exploração econômica / unificação monetária.
E) Questionar a ordem divina / Reforma Católica.
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06. Sobre a religiosidade medieval, é correto afirmar:
A) Com o fim do Império Romano, o Cristianismo, até então perseguido, difundiu-se
pela Europa, sendo seus adeptos liberados dos impostos pagos pelos idólatras.
B) A prática da bruxaria, então disseminada nos meios clericais, provocou a reação dos
crentes e a Revolução Protestante, levando a renovação da experiência cristã.
C) O ateísmo foi combatido duramente pela inquisição, tendo como consequência o
desaparecimento dos descrentes até o século XVIII.
D) A experiência da reclusão foi bastante característica na vida religiosa do período
medieval, sobressaindo-se a ordem beneditina, fundada sobre o princípio da vida
dedicada à oração e ao trabalho.
E) A ativa participação dos leigos na instituição eclesiástica, assim como uma tendência
ao enfraquecimento da hierarquia dessa, podem ser apontadas como características
do período.
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• Qual o motivo da Idade Média ficar conhecida como a “Idade das Trevas”?

@keuricampelo
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GABARITO:
1. A
2. B
3. E
4. C
5. A
6. D
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