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QUESTÃO 02
Observe a imagem a seguir:

QUESTÃO 01
Leia o trecho a seguir.
“A Idade Média é um dos quatro grandes períodos
da história segundo a divisão moderna realizada
pelos historiadores. Nela a Idade Média localiza-se
entre a Idade Antiga e a Idade Moderna,
estendendo-se de 476 a 1453. Sabe-se atualmente
que o período medievo trata-se de uma divisão
eurocêntrica, uma vez que sua consideração leva em
consideração, sobretudo, os acontecimentos
relacionados ao continente europeu. ”
Assinale a alternativa correta. Qual período da
História o texto se refere:
(A) Idade Antiga.
(B) Idade Média.
(C) Idade Contemporânea.
(D) Idade Moderna.
(E) Idade contemporânea

A imagem acima retrata uma classe social
importante no período do Feudalismo. Essa classe
social seria;
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Servos
Camponeses.
Burguesia.
Nobreza.
Trabalhadores urbanos

QUESTÃO 03
Analise as afirmações a seguir sobre o Feudalismo e
responda:
I- O feudalismo vale para entender, além da questão
econômica, toda a organização social, política,
cultural e ideológica da Europa medieval.
II- As classes sociais do feudalismo eram: 01- Rei,
02- Clero, 03- Nobreza, 04- Camponeses.
III- Camponeses: formados pela maioria,
sobreviviam de seu próprio trabalho. Tinham
obrigações a cumprir e, portanto, muitos impostos a
pagar para nobres e clero.
Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmação I está correta.
Apenas a afirmação I e II estão corretas.
Apenas a afirmação III está correta.
Todos as afirmações estão corretas.
Todas as afirmações estão falsas.

QUESTÃO 04

QUESTÃO 06

Observe a imagem a seguir.

Leia o trecho a seguir.
“O
feudalismo
foi
uma forma
de
organização política, econômica, social e cultural
que surgiu na Europa no século V, após a queda do
Império Romano, e que tinha como base a posse de
terras.”
Disponível em: https://www.significados.com.br/caracteristicas-feudalismo/
Acesso em: 06 nov. 2020.

Qual período da História o trecho se refere:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Disponivel em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-media Acesso em:
06 nov. 2020.

Feudalismo.
Capitalismo.
Escravidão.
Democracia.
Escravidão.

A imagem refere a qual monumento da Idade Média:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07

Prédios.
Castelos.
Casas.
Esculturas.
Igrejas.

Observe a imagem a seguir.

QUESTÃO 05
Lei o trecho a seguir.
“Formado pelo corpo da Igreja Católica. Cumpria as
funções
religiosas,
e
seus
componentes
consideravam-se os interlocutores de Deus na terra.
Eram donos de muitas propriedades e riquezas. ”
Qual classe social da Idade Média o trecho se refere:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Clero.
Nobreza.
Camponeses.
Trabalhadores.
Máquinas.
A imagem retrata as classes sociais no período do
Feudalismo. Quais eram essas classes sociais?
(A)
(A)
(C)
(D)
(E)
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Burguesia, nobreza e Servos
Burguesia e Camponeses.
Clero, Nobreza e Servos.
Nobreza e camponeses.
Somente a nobreza.

QUESTÃO 08

GABARITO

Analise as afirmações a seguir sobre o Feudalismo.

Questão 01 – B
Questão 02 – D
Questão 03 – D
Questão 04 – B
Questão 05 – A
Questão 06 – A
Questão 07 – C
Questão 08 – B
Questão 09 – C

I - As camadas sociais existentes no feudalismo eram
consideradas estanque.
II - Os servos, classe social mais baixa do
feudalismo, geralmente recebiam dos senhores
feudais terras para o cultivo.
III - O Feudalismo não era um modo de organização
econômica.
Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmação I está correta.
Apenas a afirmação I e II estão corretas.
Apenas a afirmação III está correta.
Todos as afirmações estão corretas.
Todas as afirmações estão falsas.

QUESTÃO 09
Observe a imagem a seguir.

A imagem refere a principal atividade econômica da
Feudalismo. Qual era essa atividade econômica do
Feudalismo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Indústrias.
Comércio.
Agricultura.
Esculturas.
Artes.
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