
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de: 

História (Dylan) - 3º Ano do Ensino Médio - Turma: 3001 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA HISTÓRIA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Capítulo 06 – transição da Antiguidade para a 
idade média. 
Capítulo 07 – Império Bizantino.  
Capitulo 09 – Transição da idade Média para a 
idade moderna. 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

prof.dylansilva@gmail.com  

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ------------------------------------------------------------------ 
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Questão I: Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é: 
a) A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. 
b) Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. 
c) Vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas o pagamento anual de 
capitação, talha e banalidades. 
d) A economia do feudo era dinâmica, estando voltada para o comércio dos feudos vizinhos 
 
Questão II: Podemos afirmar que a economia feudal começou a entrar em declínio no 
momento em que: 
a) houve o chamado Renascimento Urbano e Comercial, no século XIV. 
b) foram criadas as primeiras corporações de ofício. 
c) os muçulmanos invadiram a Europa. 
d) foram criadas as primeiras abadias. 
e) houve a Revolução Francesa 
 
Questão III: “A instituição das corveias variava de acordo com os domínios senhoriais, e, no 
interior de cada um, de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses, ou de seus mansos 
[parcelas de terra].” Marc Bloch. Os caracteres originais da França rural, 1952. Essa frase 
sobre o feudalismo trata: 
a) da vassalagem. 
b) do colonato. 
c) do comitatus. 
d) da servidão 
 
 
Questão IV:  O Império Bizantino , ao longo de sua história, apresentou um governo que se 
caracterizou por: 
a) proporcionar condições sociais que possibilitaram eliminar, desde suas origens, o problema 
da escravidão. 
b) procurar eliminar suas origens romanas e por restringir o poder dos soberanos, que era 
bastante limitado. 
c) apresentar um caráter despótico associado à grande influência religiosa, dando-lhe uma 
feição teocrática. 
d) controlar, chegando a eliminar completamente, o poder da burocracia no Estado 
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Questão V: O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade 
árabe, tem como fundamento: 
a) o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos 
que seguiam essas religiões. 
b) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. 
c) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. 
d) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. 
 
Questão VI: A peste negra, que dizimou grande parte da população européia no século XIV, 
provocando escassez de mão-de-obra e alimentos, e sendo uma das causas da decadência do 
feudalismo, pode ser descrita como: 
a) a peste bubônica, transmitida por ratos infectados. 
b) uma seca violenta que devastou as lavouras. 
c) Nuvens de gafanhotos provenientes do norte da África. 
d) a cólera, trazida pelos cruzados quando retornavam da terra santa. 
e) fungos que surgiram pelo excesso de umidade, atacando as plantações de cereais. 
 
Questão VII: Dentre as causas da desagregação da ordem econômica feudal, é possível 
mencionar: 
a)   a capitalização intensa realizada pelos artesãos medievais e a criação de grandes 
unidades industriais, que acabaram subvertendo a economia feudal. 
b)  o desinteresse da nobreza e do clero pela manutenção do Feudalismo, pois esses setores 
se beneficiariam com o advento da sociedade baseada no lucro. 
c)   o surgimento das corporações de oficio e a substituição do “justo preço”, que restringia as 
possibilidades de lucro, pelo preço de mercado. 
d)  o revivescimento do comércio e a conseqüente circulação monetária, que abalaram a auto-
suficiência da economia senhorial. 
 
Questão VIII: Politicamente, o feudalismo se caracterizava pela: 
a) atribuição apenas do Poder Executivo aos senhores  de terras; 
b) relação direta entre posse dos feudos e soberania, fragmentando-se  o poder central; 
c) relação entre a vassalagem e suserania entre mercadores e senhores feudais; 
d) absoluta descentralização administrativa, com subordinação dos bispos aos senhores 
feudais; 
e) existência de uma legislação específica a reger a vida de cada feudo 
 
Questão IX: Cite duas consequências das cruzadas. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Questão X: O que foi o Cisma do Oriente  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


