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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) consultada(s) para a 
realização da Atividade: 

13, 14 e 15 

Data que foi postado o trabalho 02/12 

Data limite para entrega do trabalho 05/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES 
*Os trabalhos manuscritos, deverão ser feitos de 
CANETA AZUL OU PRETA e se possível com letra de 
forma. 

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 
 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia acima 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, no horário estipulado no 
cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total de 70 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 do professor (PRESTE 
BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em 
hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail 
especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo do 4º 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 Whatsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

 Estamos com muitas saudades! 

 Equipe Caq 

 

 

 

 

 

 
Trabalho Avaliativo de História - Professor(a): Maria de Fátima 

4° Bimestre - 02/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1 - A respeito da ordem social feudal, leia um trecho do sermão de um bispo do século XII.  
 “Deus quis que, entre os homens, uns fossem senhores e outros servos, de tal maneira que os senhores 

estejam obrigados a venerar e amar a Deus, e que os servos estejam obrigados a amar e venerar o seu 
senhor”. 
ANGERS, St. Laud de. Documentos da história viva. In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa: Plátano, 1975. p. 145. 

 De acordo com o fragmento do texto, responda às questões a seguir. 
 a) Qual a função dos servos e dos senhores na sociedade medieval? 
 

 

 b) De que forma as Cruzadas e a produção de excedentes contribuíram para o Renascimento Comercial 
no período da Baixa Idade Média? 

 

 

 
2 - Leia o fragmento de texto: 
 Ah, se o Império Carolíngio tivesse durado, sob a forma que tomou no tempo de Carlos Magno, antes 
dessas partilhas que causaram tanto mal ao mundo europeu... Mas ele não durou. E a ruptura que ele sofreu 
não foi a ruptura de um superestado em Estados nacionais, de um superestado ambi-cioso e fraco em 
Estados nacionais sólidos e resistentes. Não, tais Estados nacionais não viram a luz do dia naquela hora. Não 
tinham chegado os tempos, embora obstinadamente os procurássemos e acreditássemos neles quando eles 
não existem [...]”    FEBVRE, Lucien. A Europa: gênese de uma civilização. São Paulo: Edusc, 2004. p. 135. 

 Sobre o texto, assinale, a seguir, as duas opções corretas. 
a) A organização que se seguiu ao final do Império Carolíngio foi a da formação de fortes Estados 

nacionais. 
b) O modelo de organização feudal distancia-se do de Estados fortes e do ideal de nação. 
c) A ruptura do Império Carolíngio foi seguida pela organização de feudos, e não de Estados unificados. 
d) A força política existente no Império Carolíngio era descentralizada, em contraste à centralização 

política da organização feudal. 
e) O feudalismo foi predominante na Europa Ocidental desde o auge do Império Romano. 

 
3 - Sobre o Período Medieval, analise as informações a seguir. 

I. A Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Europa Medieval. 
II. Os nobres detinham o poder político; no entanto, de forma fragmentada. 
III. Os contratos de enfeudação garantiam a possibilidade de ascensão social a todas as ordens da 

sociedade feudal 
IV. .Nos feudos, a economia era voltada para a produção e a comercialização de excedentes. É correto 

afirmar que 
a) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

d) apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
e) todas as afirmativas são verdadeiras 

 
4 -  Na Baixa Idade Média, a vida urbana teve grande desenvolvimento na Europa Ocidental. Sobre esse 

assunto, leia o texto a seguir. 
 Produz-se o movimento de emancipação das cidades: o impulso é dado no fim do século XI, mas o 

século essencial é o XII. [...] Os burgueses arrancam [...] da cidade, primeiramente, privilégios, depois, 
uma carta, isto é, um texto, dando-lhes jurisdição sobre a cidade. Quem são essas pessoas e como se 
organizam? São os novos poderosos, os novos ricos da cidade. Os que se põem mais em evidência são 
os comerciantes. 

LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades. São Paulo: UNESP, 1998. p. 98. 

 Com base na leitura do texto, assinale a única alternativa correta 
a) Os privilégios aos quais se refere o texto eram exclusivos da nobreza medieval. 
b) A burguesia, grupo social que enriqueceu com as práticas comerciais da Baixa Idade Média, era 

contrária às comunas.  
c) A carta de franquia garantia a emancipação das cidades medievais, visto que muitas se encontravam 

sob a tutela da nobreza. 
d) As comunas, formadas por integrantes da nobreza, consistiam em associações que buscavam 

soluções para problemas coletivos dos habitantes das cidades. 
e) Cobrar impostos e organizar tropas militares foram privilégios exclusivos da nobreza na Europa 

Medieval. 
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5 - O cristianismo começou a se fortalecer no fim do Império Romano e alcançou grande destaque durante a 
Idade Média. A Igreja Católica se tornou a principal instituição do período. A respeito dessa instituição na 
Europa Ocidental, durante a Idade Média, assinale as alternativas corretas. 
a) A Igreja Católica foi beneficiada pelo poder centralizado existente na Idade Média. 
b) No decorrer do Período Medieval, por meio de doações, heranças e cobranças de taxas, como o 

dízimo, a Igreja foi se transformando numa grande proprietária de terras na Europa Ocidental, 
fortalecendo o seu poder. 

c) A descentralização do poder fez com que a religião cristã e, por consequência, a Igreja Católica se 
tornassem o elo da sociedade. 

d) Os membros do clero eram responsáveis pelas questões religiosas. A educação e a organização 
social estavam a cargo dos senhores feudais. 

e) Era a Igreja também que organizava o tempo, elaborando calendários. 
 
6 - Nas cidades que surgiram em torno das feiras, itens como tecidos, roupas, calçados, ferramentas, entre 

outros, eram feitos por artesãos em oficinas. O trabalho nessas oficinas era regulamentado pelas 
corporações de ofício. O texto a seguir explica como funcionava essa organização. 

 Cada oficina pertencia a um indivíduo conhecido por mestre, dono da matéria-prima, das ferramentas e do 
resultado econômico gerado pela produção. Os vários mestres formavam um colegiado que dirigia a 
corporação, isto é, fiscalizava o respeito aos regulamentos corporativos. O mais importante destes era 
impedir qualquer diferenciação de produção (e, portanto, concorrência) entre as oficinas: O tipo de 
matéria-prima, a quantidade produzida, o preço de venda, tudo deveria ser rigorosamente igual.  

FRANCO JUNIOR, Hilário. A Idade Média: nascimento do ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 43. 

 De acordo com o texto, assinale o que é correto afirmar. 
a) As corporações de ofício tinham por objetivo fiscalizar a variação da produção entre as oficinas: o tipo 

de matéria-prima entre outras características não poderiam ser iguais. 
b) As corporações eram compostas de funcionários do governo que determinavam o funcionamento das 

oficinas. 
c) Os mestres tinham o conhecimento necessário para a produção, mas não eram proprietários das 

ferramentas. 
d) As corporações de ofício, compostas de mestres de oficinas, tinham por objetivo impedir diferenças na 

produção e concorrência. 
e) Os preços de venda não eram estipulados pelas corporações de ofícios. 

 
7 - A partir do século X, a Europa presenciou melhorias tecnológicas que foram responsáveis por um grande 

aumento na produção de alimentos. Com o passar dos anos, no entanto, a produção não era mais 
suficiente para atender o grande contingente populacional do continente. O trecho de texto apresentado a 
seguir é uma fonte histórica, foi escrito por um cronista do século XIV e retrata um dos episódios de fome 
pelo qual a Europa passou naquele século XIV. 

 [...] Este ano também, depois da desaparição do rei Luís (X), devido às grandes chuvas torrenciais e ao 
fato de que os bens da terra foram coletados em más condições e destruídos em muitos lugares, produziu-
se uma escassez de trigo e de sal tão grande que a rasaria de sal vendia-se a 6 libras e a carestia 
aumentava dia a dia. No ano de 1326, no mês de maio, a penúria e a carestia tinham aumentado e houve 
em nossas regiões intempéries e desordens atmosféricas [...] Por causa das intempéries e da fome tão 
atroz, os corpos começavam a debilitar-se e as doenças a se desenvolverem e resultou disso uma 
mortandade tão grande como nenhum ser vivo tinha visto jamais ou tinha ouvido falar de coisa 
semelhante. [...] 

A FOME em Flandres (1316). Chronique et annales de Gilles le Muisit, abbé de Saint-Martin de Tournai (1272-1352). In: PEDRERO-SÁNCHEZ,  
Maria Guadalupe. História da Idade Média: textos e ;testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000. p. 193-194. 

Glossário 
 rasaria: medição baseada em uma antiga medida chamada rasa.  
 
 Após a leitura atenta do texto, assinale as alternativas corretas. 

a) A carestia de alimentos é relacionada, pelo cronista, às chuvas torrenciais e às intempéries da 
natureza. 

b) Os alimentos não aumentaram de preço por causa da baixa na produção. 
c) As colheitas de trigo e a produção de sal não foram afetadas pelas chuvas. 
d) A fome debilitou a saúde da população, provocando doenças e um alto número de mortes no período. 
e) A carestia de alimentos não teve grande impacto na sociedade europeia, sendo rapidamente resolvida 

pelo aumento da produção de alimentos. 
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8 - No século XIV, quando a população, por causa da fome, estava mais suscetível às doenças, a vida nas 

cidades tornou-se bastante perigosa, pois as doenças se espalhavam com facilidade no ambiente urbano. 
 O texto a seguir, escrito entre 1348 e 1353, descreve como a peste se manifestou na cidade de Florença. 
 [...] Naquela cidade de Florença, cuidado algum valeu, nem importou qualquer providência humana. A 

praga, quase no início da primavera do ano referido, começou, a despeito de tudo, a mostrar, 
horrivelmente, e de modo miraculoso, os seus efeitos. De muita imundice a cidade se purificou, por obra 
de funcionários para tal fim admitidos. Proibiu-se nela a entrada de qualquer enfermo. Muitos conselhos se 
distribuíram, para a conservação do bom estado sanitário. De nada valeram as súplicas humildes, feitas 
em grande número, ora por pessoas devotas, ora por procissões humanas alinhadas, e ora por outras 
formas dirigidas a Deus. [...] 

BOCACCIO, Giovanni. Decameron. In: MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Moderna através de textos.  São Paulo: Contexto, 2010. p. 33-34. 

 Com base na leitura do texto apresentado e dos conteúdos estudados, avalie as afirmativas a seguir. 
 I. Durante parte do século XIV, a peste se espalhou com violência no continente europeu, atingindo 

comunidades do campo e das cidades e dizimando cerca de um terço da população europeia. 
 II. O autor do texto fala da tentativa de, por medidas sanitárias, conter-se a epidemia da doença dentro da 

cidade de Florença. 
 III. A falta de saneamento e a proximidade das pessoas nas cidades favoreciam o contágio pela peste. 
 

Agora, assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras 
e) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

 
9 - A fome, as epidemias e a guerra foram fatores que fizeram a população europeia vivenciar um período de 

grande instabilidade durante o século XIV. Sujeitos a todas essas mazelas, os camponeses começaram a 
questionar a condição em que viviam, e deram início a uma série de revoltas camponesas contra as 
autoridades. A respeito desse tema, leia o texto a seguir.  

 [...] se torna um fenômeno generalizado de fuga e de abandono das terras do senhor. Tal foi, efetivamente, 
o comportamento dos camponeses: quanto mais duras tornava o senhor as suas condições de vida e de 
trabalho, reduzindo as margens de consumo e de liberdade que os costumes tinham sancionado, tanto 
mais os camponeses sabotavam intencionalmente a produção ou abandonavam em massa os campos. 
[...] 
CONTE, Giuliano. Crise do feudalismo e trabalho servil. In: MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Moderna através de textos: textos e documentos. São Paulo: Contexto, 

2010. v. 3. p. 29-30. 

Glossário 
Sancionado: algo que recebeu aprovação. 
Sabotavam: sabotar, danificar propositalmente algo. 
Após a leitura atenta do enunciado e do texto, e com base em seus estudos, assinale as duas alternativas 
corretas. 
a) As revoltas camponesas foram motivadas exclusivamente pelo sofrimento dos camponeses causado 

pela fome e pela peste. 
b) Às condições de vida e de trabalho impostas aos camponeses e a contínua redução de liberdade 

deles somaram-se o sofrimento ocasionado pela fome e pela peste, o que gerou as revoltas 
camponesas. 

c) Antes das revoltas organizadas, os camponeses já se manifestavam contra o sistema feudal por meio 
da sabotagem da produção e do abandono das terras. 

d) As condições de trabalho não eram vistas como um problema para a população camponesa dos 
feudos. 

e) A nobreza buscou amenizar os efeitos da fome e da peste aumentando as liberdades dos 
camponeses e reduzindo a carga de trabalho deles. 

 


