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01 - (UEL PR/2001)     
A chamada “desintegração” do Império Romano 
remodelou a Europa. As modificações que ocorreram 
levaram à formação de uma sociedade com 
características próprias, conhecida como sociedade 
medieval.  
Sobre o período da Alta Idade Média (do século V ao X), 
é correto afirmar:  
a) Os povos que ocuparam o Império Romano 

mantiveram a estrutura política anterior, com uma 
divisão equilibrada e estável das funções públicas. 

b) Chamados de “bárbaros”, povos como os germanos 
e os hunos foram responsáveis pela retomada da 
atividade mercantil e pela urbanização da Europa. 

c) Com o caráter de migração ou invasão, a chegada 
dos chamados “bárbaros” esteve relacionada à 
falência do mundo escravista e à debilidade militar 
de Roma. 

d) A população residente no antigo Império Romano 
integrou-se com as várias tribos germânicas 
invasoras, formando federações como a Gália e a 
Hispânia. 

e) Os conflitos entre romanos e germanos, 
decorrentes das invasões, acabaram caracterizando 
a denominada Guerra dos Cem Anos. 

 
02 - (PUC PR/2001)     

Dentre os vários Reinos Bárbaros que se formaram na 
Europa, após a queda do Império Romano Ocidental, um 
teve grande destaque, em virtude de personagens como 
Clóvis e Carlos Magno. 
O grupo Germano organizador de tal reino foi o dos: 
a) Saxões. 
b) Godos. 
c) Ostrogodos. 
d) Francos. 
e) Vândalos. 

 
03 - (UFPB/1998)      

O mapa abaixo descreve a configuração dos Impérios 
Bizantino, Islâmico e Carolíngio, no princípio do século 
IX. 

 
 

Acerca dessa configuração, é correto afirmar que: 
a) o Império Carolíngio era geograficamente o mais 

expressivo entre os impérios apresentados e 

exerceu forte interferência militar sobre o Império 
Bizantino. 

b) a ofensiva dos francos de Carlos Martel contra os 
árabes, em Poitiers, constituiu um importante 
antecedente para a formação da dinastia carolíngia. 

c) o avanço do Islão sobre diversos territórios em 
torno do Mediterrâneo intensificou o comércio do 
Ocidente cristão com o Oriente. 

d) a formação dos três Impérios foi decorrência do 
Tratado de Verdun, que também estipulou a 
partilha do domínio franco. 

e) a presença do Islão na Itália fez o papado afastar-se 
dos francos e submeter-se às orientações políticas 
e religiosas do Império Bizantino. 

 
04 - (UFRN/2001)      

No século VIII d.C., Carlos Magno distribuía terras entre 
seus chefes guerreiros, os quais lhe juravam fidelidade 
e passavam a ter expressiva autonomia nas 
propriedades recebidas. 
Nessa prática, encontram-se raízes da estrutura 
social do feudalismo, o qual se caracterizou por: 
a) ser uma estrutura de propriedade latifundiária cuja 

economia estava voltada para atender o mercado 
externo. 

b) abranger numerosas famílias de proprietários 
rurais que disputavam com a Igreja o recrutamento 
dos participantes dos exércitos. 

c) apresentar uma sociedade fundamentada em 
grandes domínios territoriais, com uma economia 
rural de trabalho servil. 

d) agrupar significativa população urbana oriunda do 
campo, devido às transformações na divisão das 
terras de cultivo. 

 
05 - (UFRN/2002)      

No ano de 786, Carlos Magno afirmou: 
A nossa função é, segundo o auxílio da divina piedade, 
(...) defender com as armas e em todas as partes a Santa 
Igreja de Cristo dos ataques dos pagãos e da devastação 
dos infiéis. 

PINSKY, Jaime (Org.). O modo de produção feudal. 2. ed. 
São Paulo: Global, 1982. p. 101. 

O fragmento acima expressa a orientação política do 
Império Carolíngio no governo de Carlos Magno. O 
objetivo dessa política pode ser definido como um(a): 
a) esforço para estabelecer uma aliança entre os 

carolíngios e a Igreja bizantina para fazer frente ao 
crescente poderio papal. 

b) intenção de anexar a Península Ibérica aos 
domínios do papado, com a finalidade de impedir o 
avanço árabe. 

c) desejo de subordinar os domínios bizantinos à 
dinastia carolíngia, no intuito de implantar uma 
teocracia centralizada no Imperador. 

d) tentativa de restaurar o Império Romano, com 
vistas a promover a união da cristandade da Europa 
Ocidental. 
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06 - (UnB DF/1992)      
Sobre a história da Península Ibérica, tem-se como certo 
que: 
00. A romantização da Lusitânia (instituições 

municipais; predomínio da agricultura comercial, 
mineração e pesca sobre o pastoreio) foi mais 
acentuada ao Norte que ao Sul. 

01. Sob a dominação dos visigodos, nos séculos V, VI e 
VII, a Península Ibérica tendeu à feudalização, em 
razão da retração comercial e da prática do 
patronato ou comendatio. 

02. Ocupando a Península Ibérica no século VIII, os 
mouros ali provocaram o esvaziamento das 
cidades, o colapso da economia mercantil e a 
predominância da agricultura de subsistência. 

03. Um dos traços característicos da dominação moura 
na Península Ibérica foi a intransigência muçulmana 
contra a religião e os costumes dos cristãos e dos 
judeus. 

04. Os mouros introduziram na Península Ibérica as 
culturas do arroz, do algodão, da laranja, entre 
outras, e as manufaturas de tecidos, armas, 
azulejos, couros e papel, além da tecnologia de 
irrigação. 

 
07 - (UNESP SP/1996)     

“Quando Pepino o Breve arriscou a usurpação que 
tantos outros tinham executado nos reinos vizinhos, 
quis purificá-la pela mais inatacável consagração. 
Primeiro, levou o papa a declarar que o título real devia 
caber a quem detivesse o verdadeiro poder. Depois, 
eleito rei pela assembléia dos grandes, fez-se ungir por 
S. Bonifácio, o mais ilustre dos missionários, na presença 
dos bispos franceses.” 

(Robert Lopez – O nascimento da Europa) 
Pepino o Breve tornou-se, assim, o primeiro rei da 
dinastia: 
a) Merovíngia 
b) Carolíngia 
c) Capetíngia 
d) Valois 
e) Bourbon 

 
08 - (UFG GO/2000)     
 

 
A imagem acima retrata a investidura de um cavaleiro 
medieval. Os símbolos do seu estamento (a espora, a 
espada, o capacete e o escudo) são sacramentados pelo 
ingresso na ordem cavaleiresca (um conjunto de 

privilégios e obrigações caracterizadores do modo de 
vida da aristocracia), que ordenava simbolicamente o 
mundo na Idade Média, como se pode depreender das 
alternativas a seguir: 
01. No século VIII, Carlos Magno empenhou-se em 

promover a cultura antiga: importou professores de 
latim das Ilhas Britânicas, fundou escolas e 
monastérios e recuperou rituais e estilos 
restabelecedores da herança mediterrânica, 
visando a restaurar o Império Romano do Ocidente. 

02. A autoridade do Sagrado Império Germânico 
manteve-se intacta, garantindo seu predomínio 
diante da ameaça do poder desagregador do 
Papado. 

03. O movimento cruzadístico é indício de crise e 
desagregação da cavalaria: o declínio do poder 
aristocrático foi acompanhado pelo 
enfraquecimento do poder real. 

04. Suserania e vassalagem constituíam as principais 
prerrogativas das classes nascidas no ambiente 
renovado das cidades medievais, a partir do século 
XI. 

 
09 - (UFG GO/2002)      

No contexto da passagem do mundo antigo para o  
mundo medieval, duas ondas migratórias, cada uma 
com suas especificidades, caracterizaram o movimento 
de populações a que denominamos “invasões 
germânicas” ou “invasões bárbaras”. A primeira instalou 
visigodos na Espanha, ostrogodos na Itália, vândalos na 
Tunísia, burgúndios no norte da Itália. A segunda vaga é 
a da conquista da Gália (pelos francos) e da Inglaterra 
(pelos Anglo-Saxões).  
Sobre esses deslocamentos populacionais, suas 
características e relevância, julgue os itens: 
01. Algumas tribos germânicas foram pressionadas 

pelo avanço dos hunos e uma forma de negociação 
(a federação) permitiu a instalação pacífica de 
ostrogodos e visigodos no interior das fronteiras do 
império.  

02. Os germanos eram originários da península 
Escandinávia, falavam uma língua indo-européia, 
praticavam a agricultura, a pecuária, a pilhagem e 
tinham uma organização social baseada no clã. 

03. O fortalecimento da civilização urbana, o progresso 
das relações comerciais e o crescimento das villas 
(centros de produção agrícola auto-suficientes e 
voltadas para o mercado) são características da 
primeira onda migratória. 

04. A Alta Idade Média é um exemplo de período 
histórico em que a síntese cultural esteve 
impossibilitada devido à segregação espacial (o 
afastamento físico entre as populações 
etnicamente distintas). 

 
10 - (UEPG PR/2000)      

Carlos Magno, figura singular tanto na lenda como na 
História, construiu um império que, a partir de então, 
tornou-se praticamente o Ocidente.  
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Entre as iniciativas marcantes de seu governo figura(m): 
01. a estabilização e consolidação do modelo de 

monarquias centralizadas na Europa Ocidental. 
02. o Império, restaurado em seu benefício em 800 

pelo papa Leão III, que o coroou em Roma. 
04. o enfrentamento com o poder papal, na busca de 

supremacia sobre o senhorio feudal. 
08. seus feitos na guerra, especialmente as campanhas 

contra lombardos, ávaros, saxões, bávaros, 
espanhóis, muçulmanos e cristãos. 

16. a publicação das Capitulares, dispositivos jurídicos 
de caráter geral que representavam a legislação 
criada pelo poder central para aplicação na 
administração local. 

 
11 - (ACAFE SC/2001)      

As invasões bárbaras na Europa aconteceram por um 
prolongado período e tiveram várias conseqüências 
importantes. 
Apenas uma alternativa não explicita uma 
conseqüência.  Assinale-a. 
a) A unidade  da  fé no  Ocidente Europeu, 

estabelecida com  a  conversão dos bárbaros ao 
cristianismo. 

b) A ruralização  da economia que foi  predominante  
no Ocidente, situação que estendeu-se por toda a 
Idade Média. 

c) A desordem  provocada pelas  invasões  que 
derrubou a  autoridade imperial romana no 
ocidente, mantendo-se de pé somente a da Igreja 
Católica. 

d) A organização dos povos germânicos em 
monarquias de estrutura muito diferente da 
monarquia imperial romana. 

e) A organização e a expansão da civilização greco-
latina, sendo que os barbaros a assimilaram e a 
difundiram. 

 
12 - (UNICAMP SP/1993)      

No ano de 801, assim foi registrada a coroação de Carlos 
Magno: 
 
Então, como no mais santo dia de Natal, tendo ele 
entrado na Basílica de São Pedro, para a celebração das 
missas solenes, e tendo-se colocado diante do altar, a 
cabeça inclinada, em preces, o papa Leão lhe colocou a 
coroa sobre a cabeça. 

 
Quando, em 1804, Napoleão torna-se imperador da 
França, mesmo sem a presença do papa, ele coroa a si 
mesmo. 
a) Por que seria impossível para Carlos Magno, 

homem de tantos feitos, auto-coroar-se? 
b) Por que Napoleão pôde colocar a própria coroa? 

 
13 - (UNIFOR CE/1998)      

Considere as afirmações abaixo. 
I. As características regionais da Europa explicam-se,  

em parte,  pela diversidade de povos que invadiram 

o Império Romano após o século II;  francos e 
burgúndios (Gália),  anglos e saxões (Inglaterra),  
lombardos (Itália),  entre outros. 

II. O Império Carolíngio,  cuja origem remonta à 
unificação das tribos francas feita pelo rei Clóvis,  
teve seu auge durante o curto período da vida de 
Carlos Magno.  Não houve unidade administrativa 
após o governo de seu filho,  Luís,  o Piedoso. 

III. Maomé criou para os árabes uma nova forma de 
organização política e social,  cujos laços de união 
baseavam-se  na identidade religiosa e não nos 
laços de sangue.  Com isso,  lançou as bases de um 
Estado teocrático muçulmano,  que,  entretanto,  
não conseguiu manter por muito tempo a sua 
unidade. 

IV. A existência do Império Bizantino relativiza a 
afirmação de que a Idade Média é desprovida de 
formas de organização administrativa centralizada. 

Pode-se afirmar que: 
a) somente I, II e III estão corretas. 
b) somente I, II e IV estão corretas. 
c) somente I, III e IV estão corretas. 
d) somente II, III e IV estão corretas. 
e) I, II, III e IV estão corretas. 

 
14 - (UNIFOR CE/2000)      

Considere os textos abaixo. 
I. "Segundo Tácito, essa sociedade (...) desconhecia o 

Estado e a cidade como organismos 
políticoadministrativos. O poder político estava nas 
mãos de uma Assembléia de Guerreiros, que 
posteriormente deu origem à nobreza medieval. O 
elemento de maior prestígio era o guerreiro, o 
homem livre, e a vida social centrava-se na tribo ou 
clã, ou seja, nos laços de sangue." 

II. "A base de toda a estrutura social residia no sippe – 
comunidade de linhagem que assegurava a 
proteção do grupo sob sua autoridade. (...) O 
casamento era monogâmico (...) A mulher dividia 
com o marido as tarefas de proteção ao grupo 
familiar (...)." 

III. "A economia dessas tribos (...) estava baseada na 
agricultura e na pecuária (...): plantavam e colhiam 
em grupo. Além disso, praticavam a caça e a pesca 
e não excluíam a pilhagem como atividade 
complementar (...)." 

IV. "A metalurgia ocupou papel importante na 
sociedade (...). O grande desenvolvimento da 
atividade bélica foi responsável para fabricação de 
armas, carros de combate e barcos bastantes 
eficientes." 

Eles identificam os costumes dos povos: 
a) tártaros. 
b) eslavos. 
c) mongóis. 
d) germânicos. 
e) sarracenos. 

 
15 - (UNIFOR CE/2001)     
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"Esse povo legou à Europa Ocidental nesse período, a 
instituição que estabelecia a relação de lealdade entre 
os guerreiros e o chefe tribal e se constituiu no alicerce 
das relações feudais de suserania e vassalagem." 
O texto refere-se, respectivamente, aos: 
a) normandos e ao beneficium. 
b) germânicos e ao comitatus. 
c) romanos e ao precarium. 
d) ostrogodos e à clientela. 
e) visigodos e ao colonato. 

 
16 - (UNIFOR CE/2002)      

No processo de organização da sociedade, os francos 
desenvolveram uma notável renovação na vida cultural 
conhecida por renascença carolíngia.  
O programas cultural do governo de Carlos Magno (768–
814): 
a) constituía parte de um pano mais amplo de 

preservar as obras da Antigüidade clássica, ainda 
que fortemente condicionado aos ensinamentos da 
Igreja Cristã. 

b) inviabilizou a possibilidade do conhecimento 
integral dos ideais das civilizações antigas, uma vez 
que muitos livros foram destruídos por ordem 
direta do Imperador. 

c) esteve atrelado aos ensinamentos religiosos, razão 
pela qual contribuiu para a produção de várias 
obras de caráter científico e filosófico. 

d) limitou-se à construção de grandes monumentos, 
que simbolizavam a grandiosidade que o Imperador 
atribuía a si mesmo, desprezando os 
conhecimentos literários, aritméticos e 
geométricos. 

e) teve pouca repercussão na sociedade ocidental, por 
ter sido idealizado por um dos “povos bárbaros”, 
responsáveis pela destruição do Império Romano 
do Ocidente. 

 
17 - (UFTM MG/2005)      

Os reinos cristãos surgidos na Península Ibérica, na 
Idade Média, 
a) formaram-se e expandiram-se a partir da luta pela 

expulsão dos muçulmanos, que haviam ocupado a 
região no século VIII. 

b) desenvolveram um feudalismo peculiar, baseado 
no fortalecimento dos poderes locais e na 
inexistência de relações servis de produção. 

c) organizaram os Tribunais da Inquisição, o que os 
tornou os maiores defensores da doutrina católica 
na Europa ocidental. 

d) retomaram dos visigodos os Estados formados após 
a queda do Império Romano, impondo-lhes sua 
religião. 

e) dependeram, em sua formação, da aliança entre os 
monarcas e os mouros, que conduziram a Guerra de 
Reconquista. 

 
18 - (UEPB/2005)  

Muitos são os motivos apontados como responsáveis 
desmantelamento do Império Romano do Ocidente. 
Dentre o fenômeno bárbaro. Neste sentido, aponte o 
que é verdadeiro (V) e o que é falso (F). 
 
( ) Em um primeiro tempo histórico (séc. I d.C.), 
foram os romanos que ocuparam territórios 
pertencentes aos bárbaros germanos. 
( ) Nos contatos pacíficos verificava-se a exportação 

de gado escravos por parte dos bárbaros que, por 
outro lado, participavam do trabalho no campo, na 
administração imperial nos exércitos de Roma 

( ) Átila, rei dos hunos, é a figura mais emblemática 
dentre líderes bárbaros, não apenas pelas 
conquistas históricas que obteve, mas também pelo 
exotismo bizarro do cotidiano do seu povo. 

( ) Foram os deslocamentos entre os diversos povos 
bárbaros que construíram o mapa político europeu. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) VVVV  
b) VVFF  
c) FVFV 
d) FFFF 
e) FVVV 

 
19 - (PUC RS/2003)     

Dentre os Reinos Bárbaros, surgidos após as invasões 
germânicas e o fim do Império Romano, o Reino Franco 
foi o mais importante, porque: 
a) os Reis Francos se converteram ao Cristianismo e 

defenderam o Ocidente contra o avanço dos 
muçulmanos. 

b) promoveu o desenvolvimento das atividades 
comerciais entre o Ocidente e o Oriente, através 
das Cruzadas. 

c) nesse período a Sociedade Feudal atingiu sua 
conformação clássica e o apogeu econômico e 
cultural. 

d) houve uma centralização do poder e viveu-se um 
período de paz externa e interna, o que permitiu 
controlar o poder dos nobres sobre os servos. 

e) os Reis Francos conseguiram realizar uma síntese 
entre a cultura romana e a oriental, que serviria de 
inspiração ao Renascimento Cultural do século XIV. 

 
20 - (UFC CE/2003)     

“O enorme Império de Carlos Magno foi plasmado pela 
conquista. Não há dúvida de que a função básica de seus 
predecessores, e mais ainda a do próprio Carlos, foi a de 
comandante de exército, vitorioso na conquista e na 
defesa (…) Como comandante de exército Carlos Magno 
controlava a terra que conquistava e defendia. Como 
príncipe vitorioso, premiou com terras os guerreiros que 
lhe seguiam a liderança…” 
(ELIAS, Norbert. O Processo civilizatório Rio de Janeiro, 

Zahar, 1993 vol. II, p.25) 
De acordo com seus conhecimentos e com o parágrafo 
acima, é correto dizer que a feudalização deveu-se: 
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a) à necessidade de conceder terras a servidores, o 
que diminuía as possessões reais, e enfraquecia a 
autoridade central em tempos de paz. 

b) à venda de títulos nobiliários e à preservação das 
propriedades familiares. 

c) à propagação do ideal cavalheiresco de fidelidade 
do vassalo ao Senhor. 

d) a princípios organizacionais de sistemas ecológicos 
de agricultura de subsistência. 

e) à teoria cristã que afirmava: “para cada homem, 
seu rebanho”, interpretada, durante a Idade Média, 
como a fragmentação do poder terreno. 

 
21 - (UFC CE/2003)     

O Império Romano do Ocidente caiu em finais do século 
V. A sociedade romana foi destruída por motivos 
internos e externos ao próprio Império. As complexas 
causas de sua crise foram precipitadas pelo movimento 
dos escravos, dos colonos e das conquistas dos 
bárbaros. 
Podemos afirmar que os bárbaros eram: 
a) povos comerciantes do Mediterrâneo. 
b) tribos seminômades pastoris e guerreiras que 

viviam agrupadas em clãs. 
c) grupos internos ao Império, descontentes com a 

crise iniciada no século III. 
d) um conjunto de povos portadores de novas 

tecnologias agrárias. 
e) tribos descendentes dos antigos etruscos que 

habitavam o Lácio. 
 
22 - (UFMS/2004)     

Acerca da história do Império Carolíngio, é correto 
afirmar que: 
a) o Papa Leão III corou Carlos Magno como 

Imperador do “Novo Império Romano do Oriente”, 
cuja capital passou a ser Constantinopla. 

b) o chamado “Renascimento Carolíngio” também 
significou um reflorescimento das Letras e das 
Artes. 

c) após a morte de Carlos Magno, o governo foi 
exercido por seu filho Luís, o Piedoso, que 
intensificou ainda mais as expedições de conquista. 

d) Carlos, o Calvo, e Luís, o Germânico, somaram 
esforços no sentido de manter a unidade imperial 
estabelecida por Luís, o Piedoso. 

e) o “Novo Império Romano do Oriente” foi 
desmantelado pelos exércitos mulçumanos que se 
estabeleceram na Península Ibérica. 

 
23 - (FGV/2000)      

Os romanos denominavam de bárbaros os povos que 
viviam fora de suas fronteiras, não tinham seus 
costumes nem estavam submetidos às suas leis. Entre 
os vários grupos de bárbaros que desarticularam o 
poder do Império Romano e se apossaram de sua parte 
ocidental, destacavam-se os germanos.  
Sobre a sociedade germânica, é incorreto afirmar que: 
a) vivia do pastoreio e da agricultura de subsistência; 

b) sua vida social era regulamentada pelos costumes 
(direito consuetudinário); 

c) a instituição do Comitatus baseava-se em uma 
relação pessoal e de lealdade entre o chefe 
guerreiro e seus soldados; 

d) era uma sociedade primitiva, não conhecia o 
Estado; 

e) era uma sociedade monoteísta. 
 
24 - (FGV/2000)      

“Os reinos bárbaros que emergiram da destruição do 
Império Romano tiveram curta duração. O reino dos 
ostrogodos e o dos vândalos foram conquistados pelo 
Império Bizantino. O reino dos visigodos acabou 
destruído pelos árabes. A heptarquia – sistema de 
governo de 7 reis, que só existiu na Inglaterra – anglo-
saxônica – terminou subjugada pelos normandos. 
Apenas o Reino Franco deitou raízes e estruturou-se na 
Gália.”  

(Mello e Costa. História Antiga e Medieval) 
O texto refere-se ao período compreendido entre os 
séculos: 
a) II e III a.C.; 
b) III e V a.C.; 
c) III e VI; 
d) V e XI; 
e) II e VIII. 

 
25 - (FGV/2000)      

A unificação da Gália deu-se sob o controle de: 
a) Clóvis, da dinastia merovíngia; 
b) Carlos Magno, da dinastia carolíngia; 
c) Carlos Magno, iniciador da dinastia merovíngia; 
d) Carlos Martel, da dinastia capetíngia; 
e) Filipe, o Belo, da dinastia carolíngia. 

 
26 - (PUC RS/2004)      

Responda à questão com base nas afirmativas sobre as 
invasões dos povos ditos bárbaros ao Império Romano, 
a partir do século V. 
I. As massas rurais romanizadas da Europa Ocidental 

em geral não opuseram resistência ativa às 
invasões germânicas do século V, estabelecendo- 
se, em muitos casos, relações de cumplicidade em 
troca de certas garantias oferecidas pelos 
invasores. 

II. A Europa Ocidental, após o século V, sofreu novas 
invasões, a partir do século VII, dos normandos, 
eslavos, magiares e muçulmanos, o que levou à 
recuperação do comércio, devido ao caráter 
mercantil da economia dos novos grupos invasores. 

III. O Império Romano do Oriente não foi assediado 
pelos bárbaros no século V e o governo central, em 
Constantinopla, promoveu, até o século VI, uma 
política de auxílio militar visando à libertação da 
parte ocidental do império. 

A análise das afirmativas permite concluir que: 
a) apenas a I está correta. 
b) apenas a II está correta. 
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c) apenas a III está correta. 
d) apenas a I e a II estão corretas. 
e) a I, a II e a III estão corretas. 

 
27 - (UFAC/2004)      

Observando os costumes políticos, tradicionalmente 
cultuados entre os povos germânicos, responsáveis em 
grande parte pela chamada “desintegração” do Império 
Romano do Ocidente, é correto afirmar que: 
a) “viviam eminentemente do terror, da pilhagem e da 

guerra”. 
b) “o poder dos reis era ilimitado e profundamente 

arbitrário”. 
c) “o nascimento fazia os reis; e o valor militar, os 

chefes”. 
d) “a lei era estabelecida a partir de normas escritas”. 
e) “os chefes militares eram eleitos pelos sacerdotes”. 

 
28 - (UFES/2005)      

Em fevereiro de 1076, o papa Gregório VII, reagindo 
contra a decisão dos bispos alemães de se proclamarem 
independentes da Santa Sé, excomunga Henrique IV, 
soberano do Sacro Império Romano-Germânico, nos 
seguintes termos:  

 
[Dirigindo-se a S. Pedro] “A mim como teu 
representante me foi especialmente confiado e a mim 
pela tua graça foi dado por Deus o poder de ligar e 
desligar no Céu e na terra. Apoiando-me pois nesta 
crença para a honra e defesa da tua Igreja e em nome 
de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 
por intermédio do teu poder e autoridade, retiro o 
governo de todo o reino dos Germanos e da Itália ao rei 
Henrique, porque ele ergueu-se contra a tua Igreja com 
uma inaudita soberba. E liberto todos os cristãos do 
juramento de fidelidade que lhe tiverem feito ou vierem 
a fazer, e proíbo a quem quer que seja de o servir como 
rei, porque é justo que aquele que procura diminuir a 
honra da tua Igreja perca também a honra que deveria 
ter”.  

(SPINOZA, F. Antologia de textos históricos medievais. 
Lisboa: Sá da Costa, 1981, p. 290)  

 
O episódio faz parte de um dos mais importantes 
conflitos ocorridos no período medieval entre o papado 
e o Império, denominado “Questão das Investiduras” 
(1075-1122), que consistiu: 
a) na retomada, por parte da Santa Sé, das 

propriedades fundiárias concedidas em 
arrendamento aos príncipes alemães para que 
investissem na produção agrícola, destinada a 
abastecer os núcleos urbanos emergentes.  

b) na decisão de Gregório VII, proclamada diante dos 
bispos reunidos no Concílio de Avignon, de impedir 
por todos os meios as investidas de Henrique IV e 
seus aliados contra a Itália, o que levou o papado a 
buscar o apoio da monarquia francesa.  

c) na condenação, por parte de Gregório VII, da 
interferência do poder laico na composição do 

clero, especialmente no que dizia respeito à 
indicação dos bispos pelos soberanos.  

d) no repúdio de Henrique IV às pretensões do papado 
de sagrar os cavaleiros alemães, uma vez que 
historicamente tal prerrogativa cabia apenas ao 
imperador, como herdeiro legítimo dos Césares 
romanos.  

e) na cisão entre a Santa Sé e a monarquia alemã, por 
conta da revelação de que agentes papais teriam 
penetrado no território do Sacro Império Romano-
Germânico com o objetivo de sublevar a nobreza 
contra Henrique IV.  

 
29 - (UEG GO/2006)     

Sobre o período de transição da Antiguidade para a 
Idade Média, julgue a validade das proposições a seguir. 

 
I. A cristianização das nações germânicas que se 

estabeleceram no território do antigo Império 
Romano serviu como mecanismo de preservação 
da cultura clássica. 

II. A manutenção da escravidão como mão-de-obra 
básica na Idade Média correspondeu a uma 
exigência da nova sociedade ruralizada, baseada na 
produção agropastoril. 

III. A diminuição das trocas monetárias e o 
fortalecimento do poder político local nas mãos de 
grandes chefes militares, através do colonato e do 
comitatus, são duas características do sistema 
feudal. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) As proposições I e II são verdadeiras. 
b) As proposições I e III são verdadeiras. 
c) As proposições II e III são verdadeiras. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
30 - (UEPG PR/2006)     

Embora a penetração bárbara houvesse modificado 
profundamente o mapa político da Europa; por muitos 
séculos, o sonho de uma nova unidade política 
permaneceu vivo. A primeira expressão concreta desse 
sonho coletivo foi o Império Carolíngio, constituído no 
ano 800. Sobre o Império Carolíngio, assinale o que for 
correto. 
01. O Tratado de Verdum (843) consolidou a concepção 

de Império Cristão, impedindo a penetração de 
novos invasores no território europeu. 

02. Pepino, o Breve, em 751, foi coroado com o aval do 
Papado, inaugurando a dinastia carolíngia. Em 
contrapartida e como retribuição, entregou ao 
Papa os territórios italianos conquistados aos 
lombardos. 

04. Carlos Magno criou seus vastos territórios, um 
sistema administrativo que, embora personalista e 
rudimentar, adequava-se à conjuntura do período. 

08. Com a coroação de Carlos Magno, teoricamente 
renascia o Império Romano; na prática, foi uma 
ficção que pouco sobreviveu ao seu imperador. 
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16. Suas raízes remontam ao ano de 496, quando o rei 
franco Clóvis converteu-se ao cristianismo, 
possibilitando as primeiras aproximações com a 
Igreja. 

 
31 - (UFPR/2005)     

As invasões germânicas têm início no século IV d.C. e 
promovem importantes transformações no panorama 
mediterrânico, as quais atingem as estruturas do mundo 
clássico. Identifique, dentre as transformações abaixo, a 
que corresponde à raiz da protofeudalização da Europa 
Ocidental. 
a) Ruralização e fragmentação do poder político. 
b) Imposição da maneira de viver dos povos 

germânicos e conseqüente destruição da cultura 
dos povos dominados. 

c) Desaparecimento do latim como língua escrita e 
falada, substituída pelos dialetos germânicos. 

d) Substituição do cristianismo pelos cultos celtas e 
godos nos reinos germânicos. 

e) Substituição do Direito Romano pelos costumes dos 
povos invasores 

 
32 - (Mackenzie SP/2007)     

Em todos os países, os reis eram então considerados 
personagens sagradas; pelo menos em certos países, 
eram tidos como taumaturgos. 
Durante muitos séculos, os reis da França e os reis da 
Inglaterra (para usar uma expressão já clássica) 
‘tocaram as escrófulas’: significando que eles 
pretendiam, somente com o contato de suas mãos, 
curar os doentes afetados por essa moléstia; acreditava-
se comumente em sua virtude medical. Durante um 
período apenas um pouco menos extenso, os reis da 
Inglaterra distribuíram a seus súditos, mesmo para além 
dos limites de seus Estados, os anéis (os cramprings) 
que, por terem sido consagrados pelos monarcas, 
haviam supostamente recebido o poder de dar saúde 
aos epilépticos e de amainar as dores musculares. 

Marc Bloch - Os reis taumaturgos 
 

O trecho dado, da obra do historiador francês, 
a) menciona superstições medievais que 

sobreviveram em tempos modernos, sem, contudo, 
possuir nenhum significado político ou religioso. 

b) comprova a ligação da política absolutista européia 
com o charlatanismo dos curandeiros medievais 

c) faz referência ao caráter sobrenatural que se 
atribuía ao poder dos reis em algumas monarquias 
européias. 

d) descreve as práticas mais comuns de exercício da 
medicina na Idade Moderna. 

e) destaca o problema político que representavam os 
escrofulosos e os epilépticos para as monarquias 
medievais. 

 
33 - (PUC RS/2006)    

Considere as seguintes afirmativas sobre o Império 
Carolíngeo, constituído a partir do reino dos Francos 
durante a chamada Alta Idade Média. 

 
I. A dinastia carolíngea, a partir de Pepino, o Breve, 

no século VIII, buscou combater o poder temporal 
da Igreja através do confisco de terras eclesiásticas 
e da dissolução do chamado Patrimônio de São 
Pedro, na Itália. 

II. A partir do reinado de Carlos Magno, coroado 
“imperador dos romanos” no ano de 800, a 
servidão enfraqueceu-se consideravelmente na 
Europa, pois o Estado impunha aos nobres a 
transformação dos servos da gleba em camponeses 
livres, para facilitar o recrutamento militar. 

III. Apesar de procurar centralizar o poder, Carlos 
Magno contribuiu para a descentralização política 
no Império, ao distribuir propriedades de terras e 
direitos vitalícios entre os vassalos, em troca de 
lealdade e de serviço militar. 

IV. O Tratado de Verdun, firmado entre os netos de 
Carlos Magno após esses guerrearem entre si, 
dividia o Império em três partes, que passavam a 
constituir Estados apenas nominais, devido à 
consolidação da ordem política feudal. 

 
São corretas apenas as afirmativas 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
34 - (Mackenzie SP/2007)    

De um modo geral, a organização social funda-se numa 
especialização das atividades de duas elites, uma 
encarregada das funções espirituais e, a outra, da ação 
militar, ambas sustentadas pelo trabalho da massa 
camponesa. O nível de vida dos eclesiásticos e 
cavaleiros era ainda muito medíocre, [...] mas, se ele se 
elevar, se a produção agrícola aumentar, os 
especialistas da prece e do combate disporão de 
maiores riquezas para o seu lazer, para as despesas do 
luxo, para as empresas de conquista longínqua, para as 
pesquisas artísticas e intelectuais. 

E. Perroy (adaptado) 
 

As referências presentes no trecho acima permitem 
relacioná-lo à vida social e econômica 
a) dos fenícios, em particular nas antigas cidades-

Estado de Biblos e Tiro. 
b) dos romanos, ao tempo da República e dos conflitos 

entre patrícios e plebeus. 
c) das tribos árabes, que habitavam, por volta do 

século VI, a região onde estavam as cidades de 
Meca e Iatreb. 

d) de reinos europeus, nos séculos em que se 
consolidava o sistema feudal. 
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e) dos povos pré-cabralinos, às vésperas da chegada 
de europeus ao continente. 

 
35 - (UFRGS/2007)    

Sobre o período histórico denominado Alta Idade 
Média, considere as seguintes afirmações. 

 
I. Carlos Magno foi responsável pela unificação de 

grande parte do antigo território romano na 
Europa. 

II. As cidades permaneceram como importantes 
centros econômicos e culturais, devido, em parte, à 
reabertura do mar Mediterrâneo pelos cruzados. 

III. A Europa cristã, fragilizada pelo declínio do Império 
Carolíngio, foi vítima de inúmeras invasões, 
principalmente por parte dos povos escandinavos e 
dos sarracenos. 

 
Quais estão corretas? 
a) apenas I 
b) apenas II 
c) apenas I e III 
d) apenas II e III 
e) I, II e III 

 
36 - (UEL PR/2008)    

Observe a imagem a seguir: 

 
(Detalhe da Tapeçaria de Bayeux (c. 1066-1077).  

Disponivel em: 
www.ricardocosta.com/textos/bayeux1.htm.  

Acesso em: 24 out. 2007.) 
 

Com base na imagem, considere as afirmativas a seguir: 
I. A cultura medieval caracterizou-se pela ausência de 

uma expressão artística própria, o que redundou na 
retomada dos elementos da cultura clássica no 
Renascimento. 

II. A exemplo da Tapeçaria de Bayeux, manta 
encomendada para cobrir o corpo de Carlos Magno, 
a expressão cultural dos homens do período 
medieval era fundada na confecção de objetos 
menores, fáceis de transportar. 

III. O bordado conservado é um exemplar de expressão 
cultural não voltado para a liturgia ou culto cristão, 
o que não era comum, pois grande parte da arte 
que se conservou está relacionada à religiosidade. 

IV. A tapeçaria apresenta um relato da invasão 
normanda na Inglaterra e traz características da 
arte do período como a simplicidade das formas e 
economia de elementos. 

 
A partir da imagem dada e dos conhecimentos sobre o 
tema, assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas. 

a) I e IV. 
b) III e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV. 

 
37 - (UFRN/2008)    

Os mapas abaixo representam a Europa Ocidental em 
dois momentos distintos: no final da Antigüidade (Mapa 
1) e no início da Idade Média (Mapa 2).  

Mapa 1 

 
MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: 

das cavernas ao terceiro milênio. 
São Paulo: Moderna, 2002. p. 85. 

 
Mapa 2 

 
ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI, Nelson.  
Toda a história. São Paulo: Ática, 1996. p. XI. 

 
Com base nas informações contidas nesses dois mapas, 
a) analise cada uma das organizações políticas da 

Europa Ocidental representadas, destacando as 
diferenças existentes entre elas; 

b) analise duas causas das mudanças ocorridas na 
configuração espacial do território representado 
nos mapas. 

 
38 - (UFPEL RS/2009)    

Universidades européias 

http://www.ricardocosta.com/textos/bayeux1.htm
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O mapa indica a formação de universidades na Europa 
 

a) Latina, na Alta Idade Média. 
b) Anglo-Saxônica, no Renascimento. 
c) Oriental, entre os séculos XIII e XIV. 
d) Ocidental, durante a Idade Média. 
e) Renascentista, durante o início da Idade Moderna. 
f) I.R. 

 
39 - (CEFET PR/2009)    

Dinastia que surgiu com Pepino, o Breve, e pretendia 
restabelecer o Império Romano do Ocidente. Antes de 
morrer, em 768, Pepino dividiu o reino entre seus dois 
filhos: Carlos Magno e Carlomano. Porém, três anos 
após receber sua parte no reino (771), Carlomano 
morreu e Carlos Magno tornou-se soberano absoluto do 
reino franco. Através de diversas guerras, Carlos Magno 
ampliou os domínios dos francos, apoderando-se de 
regiões como a Saxônia, a Baviera, a Lombardia e quase 
toda a Itália. Suas conquistas trouxeram-lhe prestígio e 
poder, estamos tratando dos: 
 
a) Merovíngeos. 
b) Carolíngeos. 
c) Bourbons. 
d) Plantagenetas. 
e) Capetíngeos. 

 
40 - (FUVEST SP/2010)    

Na passagem da época romana para a época medieval, 
houve não só rupturas, mas também continuidades. 

 
Caracterize essas continuidades no campo da 

 
a) religião. 
b) língua. 

 
41 - (UEPB/2010)    

Um dos reinos germânicos que mais se destacaram no 
território do antigo império romano foi o dos francos. 
Sobre os francos é correto afirmar: 

 

 
 

a) Pepino, o breve, foi o principal perseguidor do 
cristianismo da dinastia carolíngea. 

b) Carlos Magno incentivou a atividade intelectual nos 
mosteiros e procurou cercar-se de religiosos 
conhecidos pela erudição. 

c) Clóvis, da dinastia merovíngea, recebeu o apoio do 
islamismo no projeto de unificação do território. 

d) Carlos Martel foi derrotado pelos árabes em 732, na 
batalha de Poitiers. 

e) Os condes não podiam legislar, nem administrar a 
justiça, limitando-se à função de fiscalizar os 
condados. 

 
42 - (FGV/2010)    

Em 768, Carlos Magno foi coroado rei dos francos e, em 
800, imperador dos romanos. É pertinente afirmar 
quanto aos reinos francos, no que diz respeito ao 
período carolíngio, que: 

 
a) Apresentavam uma fusão de elementos culturais, 

como a aliança dos francos com o papado, que, 
com a restauração do Império Romano do 
Ocidente, constituiu um reforço ao seu caráter 
romano-germânico. 

b) O Renascimento Carolíngio tornou evidente a 
tensão entre os inconciliáveis valores germânicos 
e cristãos. 

c) A forte centralização política e administrativa, 
estabelecida pelo Tratado de Verdun, favoreceu o 
governo do território, após a anexação dos reinos 
da Lombardia e Baviera. 

d) Suas instituições, direito, legiões e cidades eram 
consideravelmente semelhantes aos do período 
romano, embora seus funcionários, na maioria, 
não fossem servidores civis. 

e) O direito romano prevaleceu aos poucos sobre o 
direito consuetudinário germânico, que caiu em 
desuso e, finalmente, em total esquecimento. 

 
43 - (PUC RS/2010)    
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O sistema feudal, que se constitui na Europa Ocidental 
entre os séculos V e X, é fruto da progressiva integração 
entre estruturas sociais _________ e _________, sendo 
o modelo clássico desse sistema estabelecido no reino 
dos _________, sobretudo a partir da fragmentação do 
império _________. 

 
a) gregas – germânicas – visigodos – carolíngeo 
b) romanas – normandas – visigodos – bizantino 
c) romanas – germânicas – francos – carolíngeo 
d) gregas – normandas – francos – bizantino 
e) romanas – germânicas – visigodos – carolíngeo 

 
44 - (UFG GO/2010)    

Leia o texto a seguir. 
 

Origens do regime feudal, diz-se. Onde buscá-las? 
Alguns responderam em “Roma”. Outros “na 
Germânia”. As razões dessas miragens são evidentes 
[…]. Das duas partes, sobretudo, eram empregadas 
palavras – tais como “benefício” (beneficium) para os 
latinos, “feudo” para os germanos – das quais essas 
gerações persistiram em se servir, ainda que lhes 
conferindo, sem se dar conta, um conteúdo quase 
inteiramente novo. Pois, para o grande desespero dos 
historiadores, os homens não têm o hábito, a cada vez 
que mudam o costume, de mudar de vocabulário. 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do 
historiador. 

 Rio de Janeiro: Zahar. p. 58. (Adaptado). 
 

Neste fragmento, Marc Bloch discute de que forma os 
historiadores lidam com a questão das origens, 
indicando que a 

 
a) origem dos fenômenos históricos deve ser 

buscada no encadeamento dos acontecimentos, o 
que confere à História um sentido de 
continuidade. 

b) origem é o ponto de partida da mudança que 
demarca a ruptura com as formas históricas 
precedentes. 

c) ideia de origem desconsidera a cronologia, 
ferramenta metodológica que concede sentido à 
explicação histórica. 

d) busca da origem dos fenômenos históricos 
encobre a relação entre as forças de conservação 
e de mudança que compõem a vida social. 

e) origem dos fenômenos históricos pode ser 
encontrada na permanência dos costumes e do 
uso do vocabulário. 

 
45 - (UEPB/2011)    

“As cortes bárbaras atraem oficinas de luxo, 
construções em pedra, tecidos, joalheria sobretudo, 
embora a maior parte dos tesouros reais e episcopais 
sejam constituídos em geral por objetos importados, 
em primeiro lugar bizantinos.” (Le Goff. A civilização do 
ocidente medieval. SP. EDUSC. 2005. p.114) 

 
Sobre a civilização do ocidente medieval é correto 
afirmar: 

 
a) a arte de talhar pedras, a escultura do corpo 

inteiro, a representação da figura humana 
destacaram-se na arte medieval. 

b) o mosteiro rural com suas oficinas e biblioteca não 
teve importância no ocidente medieval. Muitos 
deles chegaram a fechar. 

c) os centros urbanos mais importantes são aqueles 
que serviam de residência aos novos reis bárbaros 
ou também aqueles que eram sedes de bispados 
e de organizações importantes. 

d) o renascimento carolíngio foi um fenômeno 
brilhante destinado a satisfazer exclusivamente as 
necessidades dos camponeses. 

e) o cenário da civilização se modificou brutalmente 
com as invasões bárbaras fazendo com que 
desaparecessem todos os centros urbanos do 
ocidente medieval. 

 
46 - (UESPI/2011)    

As primeiras invasões bárbaras causaram transtornos 
ao domínio dos romanos. Iniciava-se o período 
conhecido como Alta Idade Média. Nesse período: 

 
a) o cristianismo sofreu um forte abalo, sendo 

desprezado pelos invasores de forma radical. 
b) o feudalismo começou a ganhar espaço, com o 

desmantelamento do Império Romano do 
Ocidente. 

c) a unidade política dos romanos foi preservada, 
alterando-se apenas os padrões de sua hierarquia 
social. 

d) a instabilidade política crescente provocou 
descentralizações nos reinos europeus menos 
poderosos. 

e) a administração de Roma foi modificada, sem, 
contudo, significar a vitória dos invasores. 

 
47 - (PUC RS/2011)    

No ano de 800, Carlos Magno foi coroado imperador, 
na condição simbólica de sucessor dos Augustos. Esse 
ato, representativo da reconstituição de um sistema 
imperial no ocidente europeu, consolidava a aliança 
tradicional entre o reino dos _________ e a _________, 
vínculo fortalecido pelo combate à expansão 
_________ naquela região do continente. 

 
a) Francos ; seita cristã albigense ; bizantina 
b) Lombardos ; Igreja cristã ortodoxa ; islâmica 
c) Francos ; Igreja cristã romana ; islâmica 
d) Lombardos ; seita cristã albigense ; bizantina 
e) Francos ; Igreja cristã romana ; bizantina 

 
48 - (UFES/2011)    

Entre os séculos IV e VI d.C, ocorreu, no Ocidente, um 
amplo movimento de reacomodação de povos e etnias 
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que levou à formação, nos territórios outrora 
pertencentes ao Império Romano, de uma diversidade 
de reinos: Reino dos Ostrogodos, Reino Franco, Reino 
dos Suevos, Reino dos Visigodos, entre outros. Nesse 
sentido,  

 
a) caracterize o processo histórico que deu origem a 

esses reinos;  
b) cite e explique um fator interno que contribuiu 

para a desagregação do Império Romano do 
Ocidente.  

 
49 - (UNESP SP/2011)    

Um autor do século VI assim descreveu o rei Átila, que, 
comandando os hunos, chegou às portas de Roma: 

 
Homem vindo ao mundo em um entrechoque de raças, 
terror de todos os países, não sei como ele semeava 
tanto pavor, a não ser pela ligação que se fazia de sua 
pessoa com um sentimento de terror. Tinha um porte 
altivo e um olhar singularmente móvel, se bem que 
cada um de seus movimentos traduzisse o orgulho de 
seu poder. (...) sua pequena-estatura, seu peito largo, 
sua cabeça grande, seus olhos minúsculos, sua barba 
rala, sua cabeleira eriçada, seu nariz muito curto, sua 
tez escura, eram sinais de suas origens. 

(Jordanes. Getica XXXV (c. 551), citado por Jaime 
Pinsky (org.). O modo de produção feudal, 1982.) 

 
Ao representar Átila, que imagem dos bárbaros o autor 
transmite? 

 
50 - (UECE/2011)    

O fim do Império Romano do Ocidente culminou com a 
conquista da cidade de Roma pelos germânicos, no 
final do século V d.C. Das terras conquistadas, vários 
reinos foram criados. Sobre esses reinos é correto 
afirmar-se que  

 
a) apesar de terem sido múltiplos, contaram com 

centralização política e administrativa conduzida 
por Meroveu.  

b) um pacto de auxílio político e militar reuniu os 
reinos dos visigodos e dos vândalos, criando assim 
o chamado reino dos ostrogodos.  

c) foram independentes entre si, tendo como 
destaque os anglo-saxões, visigodos, suevos, 
vândalos, ostrogodos e francos.  

d) a dependência do reino dos francos em relação ao 
reino dos anglo-saxões culminou na criação de 
várias cidades.  

 
51 - (UEFS BA/2010)    

Carlos Magno dividiu [seus domínios] em 
circunscrições. As circunscrições fronteiriças 
chamavam-se marcas. [...] As marcas eram bem 
fortificadas e serviam para a proteção do Estado contra 
invasões posteriores. 

A frente de cada circunscrição estava um conde. O 
conde que chefiava uma marca chamava-se margrave. 
[...] Carlos Magno distribuía benefícios entre seus 
vassalos. Exigia deles não somente participação pessoal 
nas expedições militares, mas também a apresentação 
de homens armados. (KOMINSKY, [s.d.], p. 92). 

 
O reinado de Carlos Magno (768-814 d.C.), na Gália, 
concretizou-se por desenvolver uma política que 
culminou com 

 
a) a decadência do Império Romano, ao agregar, no 

seu exército, elementos bárbaros, que se 
sublevaram e minaram o poder do exército 
romano. 

b) a formação do feudalismo, através da concessão 
de benefícios que fortaleciam o poder local, ao 
estabelecer uma rede de proteção e favores. 

c) a perda da influência política e social da Igreja 
Católica, ao estabelecer o cesaropapismo e 
submetê-la ao controle do Estado. 

d) o fortalecimento do Estado Moderno, 
submetendo a nobreza ao controle do poder real 
e contribuindo para desagregar a burguesia 
industrial. 

e) a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica 
e a consolidação do poder dos marqueses e dos 
condes, em detrimento do poder real. 

 
52 - (UEG GO/2012)    

Durante seu reinado, Carlos Magno buscou reverter o 
quadro de estagnação cultural gerado pelas invasões 
bárbaras, quando muito do conhecimento da 
Antiguidade clássica havia se perdido. Reuniu então, 
com o apoio da Igreja, grandes sábios que deveriam 
transmitir sua sabedoria nas escolas da época. Esses 
grandes mestres foram chamados scholasticos. As 
matérias ensinadas por eles nas escolas medievais 
eram chamadas de artes liberais e foram divididas em 

 
a) fé e razão. 
b) matemática e gramática. 
c) trívio e quadrívio. 
d) teologia e filosofia. 

 
53 - (UPE/2012)    

Até o início do século XX, os historiadores davam pouca 
importância ao período final do chamado Mundo 
antigo, ainda deslumbrados com a grandeza alcançada 
pela civilização criada pelos gregos e romanos e 
entristecidos ante à trágica visão de uma Europa 
barbarizada. Pouco se reconhecia das contribuições 
trazidas pelos povos germanos para a formação de uma 
nova sociedade. 

(OLIVEIRA, Waldir Freitas. A Antiguidade Tardia. São Paulo: 
Editora Ática, 1990). 

 
Sobre as modificações ocorridas nesse período de 
transição, analise as afirmativas a seguir: 
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I. No século IV, no Ocidente, a Igreja triunfara e se 

tornara, na prática, a dirigente das mentalidades 
no Império. 

II. As manifestações artísticas da época, a presença 
de cenas e de figuras ligadas ao cristianismo 
passam a ser dominantes. 

III. Os germanos destruíram a cultura romana e 
adaptaram a sua à nova sociedade, mudando 
completamente o cenário. 

IV. O surgimento do latim vulgar foi utilizado como 
língua franca, principalmente pelos proprietários, 
pelos cobradores de impostos e pelos bispos, o 
qual vai dar origem às línguas neolatinas. 

V. As principais estruturas germânicas que entraram 
na composição do feudalismo foram: colonato, 
vilas romanas, direito consuetudinário. 

 
Estão CORRETAS 

 
a) I, II e III. 
b) I, IV e V. 
c) I, II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) III, IV e V. 

 
54 - (UEM PR/2012)    

Desde fins do império romano, as cidades vinham 
sendo abandonadas. Sendo assim, entre os séculos V e 
X, na alta Idade Média, uma ruralização da vida foi se 
impondo e tornou-se uma característica da Europa 
medieval. A respeito desse período, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. No século VIII, Carlos Magno assumiu o trono do 

império carolíngio e, em troca de lealdade, doou 
as terras obtidas nas guerras de conquista ao clero 
e a nobreza e dividiu o território sob o seu 
controle em condados e marcas. 

02. Em razão da ruralização, as cidades foram todas 
abandonadas e deixaram de existir 
completamente na Europa até o início do século 
XV. Esse fato explica a sobrevivência do império 
romano do Oriente até o início da modernidade. 

04. O chamado renascimento carolíngio, ao impor o 
primado da razão sobre a fé e resgatar os valores 
artísticos e filosóficos da Antiguidade, antecipou 
em cinco séculos o notável processo de 
transformações culturais e racionalização que 
ocorreu no renascimento italiano do século XV. 

08. A ruralização propiciou o desenvolvimento de 
uma economia de subsistência e uma grande 
diminuição das trocas mercantis. 

16. Durante a alta Idade Média, o nobre cavaleiro El 
Cid liderou os cristãos na luta contra os cristãos 
ortodoxos, invasores da Península Itálica. 

 
55 - (UFJF MG/2012)    

Observe a ilustração e leia a citação abaixo. Em seguida, 
responda ao que se pede. 

 

 
Coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico, em dezembro de 800 d.C., 
pelo papa Leão III. 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.suapesquisa.com/historia>.Acesso em: 8 out. 

2011. 
 

Nascida nos quadros do Império Romano, a Igreja ia aos 
poucos preenchendo os vazios deixados por ele até, em 
fins do século IV, identificar-se com o Estado, quando o 
cristianismo foi reconhecido como religião oficial. (...) 
Estreitavam-se, portanto, as relações Estado-Igreja. (...) 
No Império Carolíngio, a aliança entre os reis e a Igreja 
foi fundamental para a consolidação de ambos os 
poderes e, por vezes, a Igreja assumia funções que hoje 
consideramos ser do Estado e este por sua vez 
interferia nos assuntos religiosos. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média. Nascimento do 
Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001. p.67,71 

 
Sobre as relações entre Estado e Igreja, no período 
medieval, responda: 

 
a) Qual a importância da Igreja Católica na 

administração dos reinos e impérios? 
b) De que maneira o poder régio contribuiu para a 

expansão da fé cristã? 
 
56 - (UEL PR/2013)    

Embora a ideia de transformação seja uma 
característica da modernidade, nos períodos 
anteriores, na Europa, ocorreram diversas mudanças 
nos campos político, econômico, científico e cultural. 
Pode-se afirmar que, com o declínio do Império 
Romano na Europa Ocidental, constituíram-se novas 
relações sociais entre os habitantes desses territórios, 
momento que foi denominado pelos historiadores 
como Período Medieval. 

 
Com relação a esse período, considere as afirmativas a 
seguir. 

 
I. Carlos Magno libertou o seu império do poderio 

papal por intermédio de alianças militares 
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realizadas com a nascente nobreza mercantil de 
Veneza. 

II. Os camponeses possuíam o direito de deixar as 
terras em que trabalhavam e migrar para os 
burgos pelo acordo consuetudinário com os 
suseranos. 

III. Os chefes guerreiros comandavam seus 
seguidores no Comitatus por meio de juramentos 
de fidelidade. Os nobres também realizavam esse 
pacto entre si. 

IV. O grande medo da população era ocasionado 
pelas invasões de bárbaros, pelas epidemias e 
pela fome. A crença em milagres se propagava 
rapidamente entre a população. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
57 - (UEM PR/2013)    

Leia o fragmento seguinte e assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s) sobre a Crise do Império Romano e a 
formação da Europa Medieval. 

 
“A presença romana deixaria marcas indeléveis em 
toda a Europa. No leste, porém, o Império Bizantino 
acabaria gravitando em torno de problemas asiáticos, 
ao passo que no oeste as instituições romanas e 
germânicas iriam lentamente se fundir, fornecendo os 
fundamentos histórico-culturais do que hoje 
normalmente designamos por ‘Europa Ocidental’. E 
como é sabido, nesse processo a Igreja Católica 
cumpriu o papel de agente unificador fundamental, 
como que compensando a fragmentação política e a 
pulverização da economia existente.” 

 
(MARTIN, A. R. As fronteiras na Idade Média. 

 In: Repensando as fronteiras e nações. São Paulo: 
Editora Contexto, 1992, p. 30) 

 
01. Com a divisão do Império Romano em duas 

entidades políticas autônomas, o Império Oriental 
adotou a religião muçulmana como crença oficial. 

02. Como uma das mais importantes instituições da 
Idade Média, a Igreja Católica Romana legitimava 
a estrutura social e econômica da época. 

04. Os contatos religiosos e culturais entre a Europa 
Ocidental e o Império Bizantino, afastados desde 
as invasões germânicas, só foram retomados após 
a Conquista de Constantinopla pelos turcos no 
século XV. 

08. Ainda que o território do antigo Império Romano 
tivesse se fragmentado em pequenos territórios 
politicamente independentes, o cristianismo 

passou a atuar como um componente de 
identidade comum entre os reinos. 

16. Com o desenvolvimento do cristianismo no 
ocidente, a Igreja Católica ocidental eliminou 
tanto a cultura romana como a germânica. 

 
58 - (UEM PR/2012)    

No período da história da Europa conhecido como Alta 
Idade Média, que se estende, aproximadamente, dos 
séculos V ao XI, fixaram-se na Europa vários povos 
“bárbaros”, de origem germânica, como os francos, os 
vândalos e os visigodos. A respeito desses povos, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Os vândalos foram os responsáveis pela 

preservação do Direito Romano, pois eram os 
únicos entre os povos germânicos que tinham um 
código de leis escrito. 

02. Trata-se de povos cujos hábitos não eram 
refinados, as suas habitações eram rústicas, assim 
como suas roupas, feitas de peles e tecidos 
grosseiros. 

04. Os povos germânicos eram animistas, isto é, 
cultuavam as forças da natureza e acreditavam 
existir um paraíso, para onde os guerreiros mortos 
eram levados pelas Valquirias. 

08. Esses povos tinham um comércio desenvolvido, 
cunhavam moedas que eram utilizadas nas 
intensas trocas comerciais. 

16. Esses povos praticavam o pastoreio e a 
agricultura, a terra era explorada coletivamente, 
embora houvesse lotes comuns e de uso familiar. 

 
59 - (IFGO/2013)    

Leia o texto a seguir. 
 

O fim do mundo antigo estivera sempre e 
intrinsecamente ligado à concepção da queda e do fim 
do Império Romano, isto porque a história tradicional, 
particularmente aquela surgida no século XIX, vira na 
política, ou mais precisamente na história política, a 
razão por excelência do fenômeno histórico. [...] 
Contudo, este período de translatio, pelo fato só de ser 
nominado, vem por extensão, e inevitavelmente, a ser 
valorado e particularizado, por estes ou aqueles 
especialistas de uma determinada temporalidade 
histórica, neste caso, o antiquista e o medievalista. 
Deste modo, aqueles que acreditam e defendem ainda 
a ideia de crise e decadência do Império Romano, e por 
consequência uma visão não muito otimista do período 
medieval, tenderam a rotulá-lo como “Baixo Império”, 
pois, neste contexto, “baixo” é logicamente denotativo 
de decadente, de decrepitude, de algo que foi “alto”, 
“forte”, “pujante”. Como acrescenta Le Goff, esta 
própria terminologia “alta” “baixa” é 
caracteristicamente medieval. Interessante notar aqui 
que, mesmo para aqueles que não olham o período 
medieval com olhos tão benignos e entusiastas, 
necessariamente o tem em si, a ponto de, mesmo 
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inconscientemente, lançar mão de concepções e visões 
do mundo que lhe fora próprio. 
AMARAL, Ronaldo. A Antiguidade Tardia nas discussões 

historiográficas acerca dos períodos  
de Translatio. Alétheia - Revista de estudos sobre 

Antiguidade e Medievo,  
volume único, jan./dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.revistaale.dominiotemporario.com/ 
doc/AMARAL,_RONALDO.pdf>. Acesso em: 04 nov. 

2012. [Adaptado] 
 

O texto se refere a duas grandes épocas históricas 
geralmente conhecidas como “Antiguidade” e “Idade 
Média”. Em relação às ideias presentes no texto é 
correto afirmar que: 

 
a) Antiguidade e Idade Média não existem, sendo 

ambas um período de translatio [tradução]. 
b) Os historiadores devem seguir a perspectiva 

política para definirem as épocas. É desse modo 
que podemos entender a evolução histórica do 
Ocidente. 

c) A historiografia é uma ciência inequívoca que 
emprega uma terminologia objetiva a partir da 
qual não estão presentes julgamentos em relação 
ao período trabalhado e sua especificidade. 

d) O período de translatio [tradução] indica que o 
processo de transformação da sociedade entre os 
séculos III a.C. e XIII a.C. merece um estudo mais 
meticuloso, preocupado em conhecer as 
especificidades que permitiram à sociedade sua 
transformação. 

e) Não existe certeza alguma no estudo da história e 
por isso a historiografia expressa pontos de vista 
distintos em relação aos mesmos períodos. 

 
60 - (UNICAMP SP/2014)    

No Natal de 800, o papa Leão III coroou Carlos Magno 
como Imperador dos Romanos. O Imperador recebeu o 
antigo título de Augusto. 

 
a) Caracterize a autoridade de Carlos Magno como 

Imperador naquele momento. 
b) Apresente dois aspectos do renascimento 

carolíngio. 
 
61 - (PUC RS/2014)    

A ordem feudal europeia origina-se de um lento e 
diferenciado processo de integração, nos séculos V a IX, 
entre as estruturas sociais, políticas e culturais oriundas 
da tradição romana e dos povos ditos germânicos. Em 
algumas regiões, como a parte _________ do 
continente, predominou a herança romana; em outras, 
como na área ________, esta herança esteve 
praticamente ausente no período; já na zona 
compreendida pelo reino dos _________, verificou-se 
uma síntese mais equilibrada de influências históricas. 

 
a) setentrional balcânica Lombardos 

b) meridional escandinava Francos 
c) setentrional escandinava Lombardos 
d) setentrional escandinava Francos 
e) meridional balcânica Francos 

 
62 - (UCS RS/2014)    

Com a queda do Império Romano do Ocidente, vários 
reinos bárbaros foram formados a partir do século V. 
Relacione os reinos bárbaros apresentados na COLUNA 
A às características que os identificam, elencadas na 
COLUNA B. 

 
COLUNA A  
1 Reino dos Francos 
2 Reino dos Visigodos 
3 Reino dos Vândalos 
4 Reino dos Ostrogodos 

 
COLUNA B 
(   ) Localizou-se na Península Itálica. Seus dirigentes 

se esforçaram para salvaguardar o patrimônio 
artístico-cultural de Roma. Restauraram vários 
monumentos, para manter viva a memória 
romana. Conservaram a organização político-
administrativa imperial, o Senado, os funcionários 
públicos romanos e os militares godos. 

(   ) Atravessou a Europa e fixou-se no norte da África. 
Nesse reino houve perseguição aos cristãos, cujo 
resultado foi a migração em massa para outros 
reinos, provocando falta de trabalhadores, e uma 
diminuição da produção. 

(   ) Situou-se na Península Ibérica; era o mais antigo e 
extenso. Ocupava estrategicamente a ligação 
entre o Mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico, 
que lhe permitia a supremacia comercial entre a 
Europa continental e insular. 

(   ) Constituiu-se, basicamente, na antiga Gália dos 
romanos. Estava localizado nos territórios das 
atuais França e Bélgica. Foi o reino que teve, entre 
todos eles, maior tempo de duração, tornando-se 
um império, conhecido como o Império 
Carolíngio. 

 
Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente os parênteses, de cima para baixo. 

 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 2 – 1 – 4 – 3 
c) 4 – 3 – 2 – 1 
d) 2 – 1 – 3 – 4 
e) 4 – 2 – 3 – 1 

 
63 - (UESPI/2014)    

Sobre as invasões dos "bárbaros" na Europa Ocidental, 
ocorridas entre os séculos III e IX, é correto afirmar que: 

 
a) foi uma ocupação militar violenta que, causando 

destruição e barbárie, acarretou a ruína das 
instituições romanas. 
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b) se, por um lado, causaram destruição e morte, por 
outro, contribuíram decisivamente para o 
nascimento de uma nova civilização, a da Europa 
Cristã. 

c) apesar dos estragos causados, a Europa 
conseguiu, afinal, conter os bárbaros, derrotando-
os militarmente e, sem solução de continuidade, 
absorveu e integrou os seus remanescentes. 

d) se não fossem elas, o Império Romano não teria 
desaparecido, pois, superada a crise do século III, 
ele passou a dispor de uma estrutura 
socioeconômica dinâmica e de uma constituição 
política centralizada. 

e) os Godos foram os povos menos importantes, pois 
quase não deixaram marcas de sua presença. 

 
64 - (ENEM/2009)    

A lei dos lombardos (Edictus Rothari), povo que se 
instalou na Itália no século VII e era considerado 
bárbaro pelos romanos, estabelecia uma série de 
reparações pecuniárias (composições) para punir 
aqueles que matassem, ferissem ou aleijassem os 
homens livres. A lei dizia: “para todas estas chagas e 
feridas estabelecemos uma composição maior do que 
a de nossos antepassados, para que a vingança que é 
inimizade seja relegada depois de aceita a dita 
composição e não seja mais exigida nem permaneça o 
desgosto, mas dê-se a cauda por terminada e 
mantenha-se a amizade.” 

ESPINOSA, F. Antologia de textos históricos medievais. 
Lisboa: Sá da Costa, 1976 (adaptado). 

 
A justificativa da lei evidencia que 

 
a) se procurava acabar com o flagelo das guerras e 

dos mutilados. 
b) se pretendia reparar as injustiças causadas por 

seus antepassados. 
c) se pretendia transformar velhas práticas que 

perturbavam a coesão social. 
d) havia um desejo dos lombardos de se civilizarem, 

igualando-se aos romanos. 
e) se instituía uma organização social baseada na 

classificação de justos e injustos. 
 
65 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

Marc Bloch identifica este momento – a unificação 
dos francos – como sendo fundamental para o 
estabelecimento da sociedade feudal: agora temos a 
conjugação da grande propriedade, com uma elite 
militar e o trabalho compulsório por parte dos 
camponeses. 

(Francisco Teixeira da Silva, Sociedade feudal) 
 

Essa sociedade fundamentava-se 
 

a) no aumento da autoridade dos reis, que recebiam 
ajuda na guerra e pagamentos em produtos e 
trabalho gratuito dos camponeses. 

b) na concessão do benefício, como a terra, em troca 
do auxílio militar, e na exploração dos servos, que 
deviam a corveia para os senhores. 

c) nas relações pessoais entre os nobres e 
camponeses, caracterizadas pela igualdade de 
direitos e pela reciprocidade de deveres. 

d) na transmissão hereditária da terra aos 
primogênitos da aristocracia guerreira e no 
trabalho escravo, base da economia no senhorio. 

e) na homogeneização da condição de súditos do 
monarca, cujo poder político foi reforçado com a 
doação de terras aos vassalos. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 66 
  
   

A bacia do Mediterrâneo 

 
Disponível em: 

<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.yo
urchildlearns.com/ 

onlineatlas/continent/images/mediterranean.gif&imgrefurl
=http://www.yourchildlearns.com/ 

onlineatlas/continent/mediterraneanmap.htm&usg=__8hK
el6biLnpBLqR8gwz1JR2AVIY=&h=407 

&w=804&sz=68&hl=ptBR&start=0&sig2=k4VUwCxKEEI_9eA
HK99vDQ&zoom=1&tbnid=nudjM 

Yhk9P2ATM:&tbnh=98&tbnw=194&ei=U-
YBTufLL4LX0QHymPDODg&prev=/search%3Fq%3Dme 

diterranean%2Bsea%2Bmap%26um%3D1%26hl%3Dpt-
BR%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:pt-

br:IESearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_pBR%26biw%3D1020%
26bih%3D561%26tbm%3Disch&um 

=1&itbs=1&iact=hc&vpx=517&vpy=163&dur=2547&hovh=1
60&hovw=316&tx=195&ty=151&page 

=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:0&biw=1020&bih=561>. 
Acesso em: 20 jun. 2011. 

 
Relacione com as áreas indicadas no mapa com 1, 2, 3, 
4 e 5. 

 
66 - (UEFS BA/2011)    

Em 2, organizou-se, a partir do século V d.C., o Reino 
dos Francos, como resultado 

 
a) da conquista dos hunos em todo o Império 

Bizantino. 
b) da expansão, fixação e unificação de grupos 

germânicos na Gália, facilitadas pelo crescente 
enfraquecimento do Império Romano. 
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c) do fortalecimento do imperialismo romano na 
península Ibérica. 

d) da aliança entre a Igreja e os povos bárbaros que 
invadiram a Europa, vindos do Extremo Oriente. 

e) da vitória dos gauleses sobre as tropas romanas 
comandadas por Júlio César. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 67 
  
   

Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, entre outros, 
sonharam com a pan-Europa que, com a inclusão de 
mais dez países, se tornou uma realidade irreversível. 
Os antecedentes da União Europeia são assim, alguns 
mais respeitáveis do que outros. Durante muito tempo 
depois da tentativa de Carlos Magno de substituir o 
império romano pelo seu, uma identidade europeia se 
definia mais pelo que não era do que pelo que era: cristã 
e não muçulmana, civilizada em vez de bárbara (e, 
portanto, com o direito de subjugar e europeizar os 
bárbaros – isto é, o resto do mundo). 

(Luis Fernando Verissimo. O mundo é bárbaro.  
Rio de Janeiro: Objetiva, 2008) 

 
67 - (PUCCamp SP/2013)    

O imperador medieval, a que o texto de Luis Fernando 
Veríssimo se refere, estimulou a criação de escolas em 
todo o império, provocando uma intensa renovação 
cultural, chamada de renascimento carolíngio. A 
efervescência cultural dessa época possibilitou 

 
a) o intercâmbio de ideias, notícias e formas de 

comportamento que mudaram a vida política e a 
prática religiosa no mundo feudal. 

b) o avanço em diversas áreas do conhecimento, 
como a invenção de novos métodos para a 
construção de canais de irrigação. 

c) a difusão da cultura letrada, contribuindo assim 
para a preservação de diversas obras da 
antiguidade greco-romana. 

d) a fusão da cultura greco-romana com a cultura 
carolíngia, transformando uma e outra em uma 
nova forma de cultura: a medieval. 

e) a substituição da concepção clássica de que “o 
homem é a medida de todas as coisas” pelo 
teocentrismo cristão da Igreja Católica. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: C 
 
2) Gab: D 
 
3) Gab: B 
 
4) Gab: C 
 
5) Gab: D 
 
6) Gab: VVFFV 
 
7) Gab: B 
 
8) Gab: CEEE 
 
9) Gab:CCEE 
 
10) Gab: 26 
 
11) Gab: E 
 
12) Gab:  

a) A luta entre os poderes temporal (Rei) e espiritual 
(Papa) remonta o período de desagregação do 
Império Romano, em que a Igreja se afirma como o 
ponto de equilíbrio da Sociedade Feudal. Séculos 
mais tarde, o rei franco Carlos Magno (771–814) 
tomou medidas centralizadoras, reviveu 
instituições romanas e anexou ao domínio dos 
francos a maior parte da Europa: era evidente que 
desejava reconstruir o Império Romano do 
Ocidente. Quando o Papa Leão XIV, em uma 
manobra política, coloca a coroa sobre sua cabeça 
e o saúda como Imperador, estava tentando 
subordinar o poder temporal ao espiritual. Carlos 
Magno, embora irritado, aceita o fato porque a 
idéia de que o poder tem origem divina era 
dominante naquele período, além do que, era 
politicamente perigoso para suas pretensões 
imperiais um confronto com uma instituição tão 
poderosa na época. 

b) Napoleão pôde coroar-se a si mesmo porque o 
contexto é a Revolução Francesa que, 
fundamentada nos filósofos do Iluminismo, 
substitui a Teoria do Direito Divino em que o poder 
tem origem na vontade de Deus e a ele se 
subordina, pela Teoria do Direito Natural, onde o 
poder emana do povo e a ele se subordina. No 
processo da revolução, a Igreja e o Estado se 
separam radicalmente, tanto que a Igreja, no 
período revolucionário mais avançado, acaba 
perdendo seus privilégios. Nesse contexto, quando 
Napoleão se torna Imperador, convida o Papa Pio 
VII para a cerimônia e, com seu gesto, demonstra 
que o Papa é um aliado político e não um poder 
superior. 

 
13) Gab: E 
 
14) Gab: D 
 
15) Gab: B 
 
16) Gab: A 
 
17) Gab: A 
 
18) Gab: A 
 
19) Gab: A 
 
20) Gab: A 
 
21) Gab: B 
 
22) Gab: B 
 
23) Gab: E 
 
24) Gab: D 
 
25) Gab: A 
 
26) Gab: A 
 
27) Gab: C 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: B 
 
30) Gab: 30 
 
31) Gab: A 
 
32) Gab: C 
 
33) Gab: C 
 
34) Gab: D 
 
35) Gab: C 
 
36) Gab: B 
 
37) Gab:  

a) O Mapa 1 se refere ao Império Romano. A 
organização política era centralizada; o poder 
estava concentrado na pessoa do imperador. O 
Mapa 2 se refere à região antes compreendida pelo 
Império Romano, após a invasão dos bárbaros. 
Percebe-se claramente que, no Mapa 2, o território 
é fragmentado em vários reinos bárbaros, não 
existe mais a unidade, o que vigora é a 
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fragmentação do território, com a formação de 
diversos centros de poder. 

b) As mudanças do território representado no Mapa 1 
deveram-se à penetração dos povos bárbaros nas 
fronteiras do Império Romano, considerando: 
Ocupação pacífica por povos bárbaros. A 
ampliação das fronteiras em razão do crescimento 
do império. A vastidão do Império inviabilizava a 
proteção militar romana em determinadas regiões, 
que ficavam vulneráveis a ocupações dos bárbaros. 
Procura de terras férteis para a agricultura. O 
aumento populacional obrigava a procura por 
novas terras agricultáveis. 
Reconhecimento de grupos germanos como 
federados. Outros grupos germânicos foram 
aceitos dentro das fronteiras imperiais na condição 
de “federados”, com a responsabilidade de defesa 
dessas mesmas fronteiras. 
Contratação de bárbaros para compor a guarda 
imperial. Numerosos bárbaros foram contratados 
para o exército romano, vindo a compor, inclusive, 
a guarda imperial. 
Invasão belicosa dos bárbaros. Invasão/pressão de 
povos externos (destaque para os hunos). 
Finalmente, a partir do início do século V, as 
invasões germânicas tomaram uma feição belicosa, 
devido, principalmente, à pressão dos hunos sobre 
o flanco oriental dos visigodos, que penetraram na 
região balcânica e enfrentaram as tropas do 
imperador Valente, derrotado e morto nessa 
batalha. Dificuldade de defender militarmente o 
território romano em razão de sua ampliação. 
Enfraquecimento do Império Romano. Decadência 
do Império em razão das crises internas. Crise 
econômica (crise no abastecimento, na colheita). 
Crise política (corrupção). Crise militar. Mudança 
nos costumes. Crise no escravismo (mão-de-obra). 
Colonato. 

 
38) Gab: D 
 
39) Gab: B 
 
40) Gab:  

a) Durante o período do final do Império Romano, o 
cristianismo passou a ser mais aceito, contando 
com o decreto do imperador Constantino que 
assegurava direito à liberdade de culto (Édito de 
Milão) até a oficialização decretada pelo imperador 
Teodósio (Édito de Tessalônica). A Igreja 
institucionalizou-se e incorporou diversos rituais e 
crenças germânicos, a fim de que esses povos 
recém-chegados ao Império a aceitassem.  

b) Apesar da crescente fragmentação política e 
cultural na época do declínio romano, o latim 
permaneceu como o principal idioma na Europa. O 
modo como era falado pelos diferentes povos deu 
origem às línguas latinas (português, espanhol, 
francês, italiano, romeno). O latim também 

influenciou as novas línguas germânicas e 
continuou sendo utilizado em toda a Europa como 
língua culta, principalmente na Igreja. 

 
41) Gab: B 
 
42) Gab: A 
 
43) Gab: C 
 
44) Gab: D 
 
45) Gab: C 
 
46) Gab: B 
 
47) Gab: C 
 
48) Gab:  

a) O processo histórico ocorrido na Europa entre os 
séculos IV e VI e que culminou com a 
desagregação do Império Romano do Ocidente e 
a formação dos reinos bárbaros foram as assim 
denominadas invasões ou migrações bárbaras. Tal 
processo foi iniciado no século III, no período da 
Anarquia Militar, tendo se intensificado nos 
séculos seguintes, quando os bárbaros, em busca 
de terra fértil para cultivo, passaram a se 
organizar em amplas confederações que 
romperam as fronteiras do Império em vagas 
sucessivas, criando uma situação difícil para o 
Estado romano do ponto de vista da manutenção 
da integridade territorial. Cumpre notar, 
entretanto, que, muito embora a penetração dos 
bárbaros no Império seja tratada como um evento 
de natureza catastrófica, o fato é que, há séculos, 
os romanos conviviam com os bárbaros 
acantonados junto ao limes reno-danubiano, 
razão pela qual, no fim do Mundo Antigo, a 
presença de combatentes de origem bárbara, 
incluindo generais, no exército romano, era já um 
acontecimento corriqueiro.  

b) Dentre os fatores internos que conduziram à 
desagregação do Império Romano do Ocidente, 
podemos citar:  
a) colapso da autoridade imperial, que não é mais 
capaz de garantir proteção aos súditos num 
contexto de acirramento das guerras civis e das 
invasões bárbaras; b) crise do modo de produção 
escravista, que provocou uma diminuição dos 
rendimentos das propriedades agrícolas; c) 
fiscalismo, responsável pela evasão de divisas do 
Erário, uma vez que os mais ricos (potentiores) 
buscarão meios de evitar o repasse do tributo 
para o poder central; e) aumento da burocracia e 
do exército, o que tornou onerosa a máquina 
estatal; f) revoltas bagaudas, que, atingindo as 
Gálias e a Península Ibérica, enfraqueceram a 
capacidade defensiva do Império; g) separação 
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entre o Império Romano do Oriente e o Império 
Romano do Ocidente, o que privou as províncias 
ocidentais do apoio da parte oriental, detentora 
de recursos mais extensos; h) colapso do 
município, a célula mater da administração 
imperial, devido à fuga dos decuriões e ao êxodo 
urbano da população. 

 
49) Gab: 

A representação de Átila, rei dos hunos, alude à 
imagem aterrorizante que se tinha dos povos 
denominados de bárbaros pelo ocidente europeu. O 
excerto descreve a altivez dessa personagem asiática e 
suas características físicas, relacionando-as às suas 
origens. 

 
50) Gab: C 
 
51) Gab: B 
 
52) Gab: C 
 
53) Gab: C 
 
54) Gab: 09 
 
55) Gab:  

a) O candidato poderá destacar, dentre outras: que 
a Igreja era um poderoso senhor feudal e, nesta 
condição, administrava vastos territórios 
(senhorios e cidades), exercendo a justiça e 
cobrando impostos. 

b) O candidato poderá destacar, dentre outros 
elementos: a formação e envio de religiosos para 
promover a conversão de pagãos; a organização e 
participação no movimento cruzadístico para 
combater os infiéis. 

 
56) Gab: C 
 
57) Gab: 10 
 
58) Gab: 22 
 
59) Gab: D 
 
60) Gab: 

a) A coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III 
caracterizava o Imperador como detentor dos 
poderes religioso e militar, cujos alcances se 
estendiam por praticamente toda a Europa, 
conferindo-lhe um poder superior ao dos demais 
monarcas do período. 

b) O Renascimento Carolíngio pode ser caracterizado 
pela produção artística e cultural que remete a 
elementos greco-romanos, germânicos e cristãos, 
pela criação de escolas em mosteiros, catedrais e 
palácios, pela valorização dos estudos clássicos 

como parte do dever religioso que Carlos Magno 
se atribuía como defensor da fé cristã. 

 
61) Gab: B 
 
62) Gab: C 
 
63) Gab: D 
 
64) Gab: C 
 
65) Gab: B 
 
66) Gab: B 
 
67) Gab: C 
 
  
 


