 Unidade 1 – A formação da Europa feudal.
1. Complete os espaços com (V) verdadeiro ou (F) falso.
(
(
(
(
(

) Para os germânicos, o chefe guerreiro não era uma figura muito importante.
) O chefe guerreiro garantia a sobrevivência de todo o povo e o poder da aristocracia.
) Os líderes guerreiros não eram escolhidos pelo Comitatus.
) Os líderes guerreiros dirigiam um grupo armado nas conquistas e, depois da vitória, dividiam o butim
entre eles.
) Com o tempo a liderança entre os germânicos passou a ser hereditária.

2. Observe.

Que novo modelo de trabalhador surgiu após o estabelecimento da dependência do colono em relação
aos proprietários rurais?
3. Observe.

Fonte: VIDAL-NAQUET, Pierre (Org.). Il nuovo atlante storico. Bolonha: Nicola Zanichelli, 1992. p. 60

a) Ao observarmos o mapa, a quais conclusões podemos chegar, quando nos referimos ao Império
Romano como um todo?
b) Qual era a sede do Império Romano do Oriente?
c) As invasões tiveram origem em qual região?

4. Leia atentamente:
“(…) o moleiro do castelo, para moer o grão do camponês, cobra um alqueire de grão e uma certa
quantidade de farinha; no forno é preciso pagar também, e o forneiro jura que, se não tiver o seu
pagamento, o pão do camponês ficará malcozido e malvirado.”
Direitos senhoriais em verso, segundo Luchaire, La Société française au temps de Phillipe Auguste. Em:ISAAC J.; ALBA, A. História
Universal – Idade Média. São Paulo: Mestre Jou, 1967.

Agora, responda:
a) Qual é o tema do texto? Explique.
b) Cite quais eram os mais importantes tributos pagos pelos servos.
c) Explique cada um desses tributos detalhadamente.
d) Quais eram os outros tipos de obrigações ocasionais dos servos?
5. O cavaleiro pertencia a que grupo social? Indique em sua resposta outras pessoas que também faziam
parte desse grupo.
6. Sobre as invasões dos povos bárbaros, que destruíram a organização imperial romana, no século V,
sabemos que:
( A ) Tornaram-se possíveis devido à capacidade de liderança de Átila, que organizou os governos em um
grande exército conquistador.
( B ) Foram precipitadas pela pressão dos hunos sobre os bárbaros germânicos, obrigando-os a se
deslocar em direção ao Império.
( C ) Puderam alcançar seus objetivos de conquista, graças ao fato de os romanos desconhecerem os
costumes e a organização político-militar desses povos.
( D ) Tornaram-se possíveis graças à solidariedade existente entre as tribos bárbaras, organizadas em
uma federação estável.
( E ) alcançaram seus objetivos graças à superioridade cultural e organizacional dos bárbaros diante dos
romanos.
7. Durante a Idade Média o maior bem que um homem poderia ter não era o acúmulo de moedas e de
títulos. Indique qual era o maior bem nesse período e o que era feito para assegurá-lo.
8. Complete o diagrama com os acontecimentos a seguir, organizando-os em ordem cronológica.
Reis francos

Igreja Católica
Reis carolíngios

A feudalização da Europa

1. No ano de 800,Carlos Magno foi coroado imperador pelo papa Leão III.
2. Pepino, o Breve, entregou ao papa os territórios conquistados na Península Itálica. Isso possibilitou a criação dos
Estados Pontifícios.
3. Carlos Magno, para evitar traições e agitações, estimulou o costume germânico das relações entre senhor e
servos, estabelecendo as relações de vassalagem.
4. Clóvis, rei da dinastia merovíngia, converteu-se ao cristianismo por volta de 495m aproximando os francos da
Igreja cristã.
5. A Igreja reconheceu Pepino como rei dos francos. Era o fim da dinastia merovíngia e o início da dinastia
carolíngia.
6. As disputas territoriais e a divisão do Império de Carlos Magno enfraqueceram os reis e fortaleceram os senhores
locais.
7. Carlos Martel expulsou os muçulmanos da Gália, na Batalha de Poitiers, travada em 732.
8. Lotário, Carlos, o Calvo e Luís, o Germânico, assinaram o Tratado de Verdun em 843, que estabeleceu a divisão
do império.

 Unidade 2 – Origens e expansão do islã.
9. Complete o quadro com informações sobre o islã.

O ISLÃ
Quando e por quem foi fundado
Diferença em relação às crenças préislâmicas
Livro sagrado
Significado e importância da hégira
Significado de jihad
10. “A visita à cidade de Meca é uma das obrigações de todo muçulmano. Ela faz parte dos cinco pilares
do Islã.” Cite e explique, com suas palavras, os cinco pilares do Islã.
11. Relacione cada número a um item sobre a Arábia pré-islâmica.
1. Oásis.
2. Meca.
3. Arábia Feliz.
4. Península Arábica.
5. Deserto da Arábia.

(
(
(
(
(

) Nome dado pelos europeus à região da Península Arábica banhada pelo
Oceano Índico e pelo Mar Vermelho.
) Centro de culto e peregrinação que abrigava o santuário conhecido como
Caaba.
) Pequena área fértil, graças à presença de água, em grandes porções de
área desértica.
) Local habitado pelos beduínos, grupos nômades que criavam carneiros,
cabras e camelos.
) Local de onde os árabes são originários.

 Unidade 3 – Reinos e povos da África.
12. Relacione cada frase a um dos reinos a seguir.
1. Reino de Gana.

(

2. Reino do Mali.

(
(

3. Reino do Songhai.

(

(

) Habitado predominantemente pelo povo mandinga e governado por
dirigentes chamados mansas.
) Considerado o primeiro grande reino do Sahel africano islamizado.
) Nesse reino, a islamização do povo se aprofundou, pois os próprios
governantes se converteram ao islã.
) Os governantes aboliram os antigos privilégios da nobreza africana e
admitiram comerciantes intelectualizados em cargos burocráticos do
Estado.
) Reino localizado entre os atuais países Mali e Mauritânia, ficou
conhecido como o “Império do Ouro.”.

13. Quais povos africanos se destacaram entre os que foram trazidos para o Brasil a partir do século XVI?
O que explica a vinda deles para cá? Que expressões da presença desses povos no Brasil podem ser
citadas?

9.
Quando e por quem foi
fundado

Maomé, no século VII.

Diferença em relação às
crenças pré-islâmicas

Crença em um único
Deus.

2. A prática dos proprietários de estabelecer
trabalhadores dependentes de sua proteção originou a
servidão, sistema de trabalho dominante a partir do
século X.

Livro sagrado

Alcorão.

3. a) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno
comente que o Império Romano do Ocidente foi
fragmentado em diversos domínios bárbaros,
enquanto o Império Romano do Oriente manteve uma
unidade política.
b) Constantinopla.
c) Na região Norte.

Significado e importância
da hégira

1. F- V – F – V - V

4. a) O texto trata da agricultura e do trabalho servil.
Os servos produziam para abastecer toda a sociedade
e pagavam tributos pela utilização das terras dos
senhores.
b) Os mais importantes tributos pagos pelos servos
eram a corveia, a talha e as banalidades.
c) Corveia: os servos deviam cultivar as terras da
reserva senhorial de duas a três vezes por semana,
sem ganhar nada em troca. Tudo o que produziam era
apropriado pelo senhor. Talha: o servo tinha de
entregar ao senhor uma parte do que produzia no
manso servil. Em geral, o tributo variava entre 30% e
40%.
Banalidades: para utilizar as instalações da reserva
senhorial, por exemplo, o forno e o moinho, os servos
entregavam uma parte da produção ao senhor.

Significado de jihad

Episódio em que Maomé
fugiu de Meca para Yatrib
(posteriormente Median),
ameaçado pelos seus
opositores. O
acontecimento marca o
início do calendário
muçulmano.
Significa “esforço em
favor de Deus”, uma das
bases do islã.

10. O credo: Todo muçulmano deve crer que existe
apenas um Deus e que Maomé é seu profeta.
A oração: Deve ser realizada cinco vezes por dia. O
crente deve estar com o corpo voltado para Meca.
A esmola ou a caridade: O fiel deve dar parte dos
seus rendimentos aos necessitados. O jejum durante
o Ramadã.
A peregrinação: Caso o fiel tenha recursos, é sua
obrigação ir à cidade de Meca pelo menos uma vez na
vida.
11. 3 – 2 – 1 – 5 - 4
12. 2 – 1 – 3 – 2 – 3 – 1

5. Os cavaleiros faziam parte do grupo dos senhores
de terra. A esse grupo pertenciam também os nobres,
os grandes senhores e os senhores menores.
6. B
7. Durante a Idade Média, o maior bem que um
homem poderia possuir era a terra. Para assegurar o
poder sobre ela, os proprietários firmavam alianças
que eram reforçadas pelo juramento de fidelidade.
8. 4 - 7 – 2 – 5 – 1 – 3 – 8 - 6

13. Os bantos e iorubas se destacaram entre os
povos que vieram para o Brasil. Eles vieram como
escravos e podemos perceber a influência desses
povos no Brasil foi a capoeira, o candomblé, o
vocabulário, a comida e os aspectos físicos desses
povos.

