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01. (ENEM 2008)
A Peste Negra dizimou boa parte da população européia, com efeitos sobre o
crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente
para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo di Tura escreveu: “As
pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em
fossas cobertas com terra e, assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se
mais. E eu enterrei meus cinco filhos com minhas próprias mãos (...) E
morreram tantos que todos achavam que era o
fim do mundo.”

Agnolo di Tura. The Plague in Siena: An Italian Chronicle. In: William M. Bowsky. The
Black Death: a turning point in history? New York: HRW, 1971 (com adaptações).
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A) o flagelo da Peste Negra foi associado ao fim dos tempos.

B) a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico.

C) a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as 

vítimas eram poucas e identificáveis.

D) houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à Peste.

E) o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não 

serem enterrados.

O testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da Peste Negra, que
assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que:
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ENEM 2017

02. Mas era sobretudo a lã que os compradores, vindos da Flandres ou da Itália,

procuravam por toda a parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas

através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento

prosseguiu durante todo o século XIII, as abadias da Ordem de Cister, onde eram

utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam

certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento.

DUBY. G. Economia rural e vida no campo no Ocidente medieval. Lisboa: Estampa, 1987 (adaptado).
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O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e
avanço técnico na Europa ocidental feudal, que resultou do(a)

A) crescimento do trabalho escravo.

B) desenvolvimento da vida urbana.

C) padronização dos impostos locais.

D) uniformização do processo produtivo.

E) desconcentração da estrutura fundiária.
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03. No contexto bélico medieval, surgiram as Cruzadas, expedições militares
empreendidas pelos cristãos e legitimadas pela Igreja, que concediam a seus
participantes supostas recompensas espirituais. Sobre estas expedições é correto afirmar

A) Em decorrência de terem alcançado todos os seus objetivos, as cruzadas são
responsáveis por provocarem grandes transformações no ocidente europeu.

B) As Cruzadas fortaleceram o sistema feudal, fortalecendo o poder dos nobres e
dificultando a centralização política por parte dos reis.

C) O espírito cruzadista ficou restrito à nobreza guerreira e à ação dos cavaleiros, porque
os pobres eram considerados impuros.

D) As Cruzadas possibilitaram aos ocidentais o contato com importantes conhecimentos
produzidos pelos muçulmanos, no campo da matemática, da medicina e da
astronomia.

E) Os comerciantes das repúblicas italianas foram prejudicados com o advento das
Cruzadas, porque estas favoreceram a permanência dos árabes, que monopolizavam o
comércio no Mediterrâneo.
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04. O período conhecido por Baixa Idade Média estendeu-se dos séculos X ao XV e foi
marcado por profundas transformações, entre elas o renascimento comercial. É correto
afirmar que essa transformação esteve relacionada com:

A) a formação das feiras, que eram pontos de comércio temporário, tendo-se
destacado inicialmente as regiões de Champanhe e, posteriormente, a região de
Flandres.

B) o aparecimento de um novo grupo social, os mercadores, que passaram a ocupar o
lugar da nobreza na sociedade estamental durante toda a Idade Moderna.

C) o reaparecimento da moeda e das transações financeiras, que ficaram limitadas às
cidades italianas, mais próximas do mercado oriental.

D) o surgimento de hansas ou ligas, poderosas associações de comerciantes, cujos
interesses se chocavam com os dos nobres, que percebiam nas atividades daquelas
uma ameaça à segurança das cidades destes.
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05. Sobre a cultura na Idade Média, é correto afirmar que:

A) as primeiras universidades europeias foram criadas nesse período, sendo as mais
antigas localizadas na atual Itália.

B) a escolástica foi a doutrina filosófica que negou as explicações religiosas e ajudou a
aprofundar os conhecimentos do mundo natural.

C) o românico e o gótico foram os estilos arquitetônicos presentes em todo o período
e predominaram nas construções não-religiosas.

D) as bibliotecas, entre as quais as da Igreja, foram destruídas durante as invasões
germânicas, o que impediu qualquer forma de estudo aprofundado no período.

E) a Igreja efetuou a eliminação de todos os traços da herança greco-romana,
inexistindo o estudo do direito formal, pois todos os comportamentos eram ditados
pelo costume.
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Pandemia e empatia: o que podemos aprender com o coronavírus e 
com a Peste Bubônica que marcou a Idade Média? 

@keuricampelo



GABARITO:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. A
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