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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 

1) Leia o texto a seguir. 

[...] Um espécime adulto saudável podia viajar até 100 quilômetros, levando cargas de até 180 quilos. 
Sobrevivia por três dias sem água no calor sufocante do verão e até mais, no inverno. Os beduínos 
faziam tendas e cordas com o pelo, transformavam a pele em artigos de couro, usavam o esterco como 
combustível, bebiam o leite e eventualmente comiam a carne. [...] 

A MARCHA do Islã: 600-800. Rio de Janeiro: Abril, 1991. p. 21. (História em Revista) 

Após ler o texto, responda à questão. 

a) O texto descreve que animal? 

 

 

2) Cite quatro alimentos que fazem parte de sua dieta alimentar e que foram trazidos para o Ocidente pelos 
árabes. 

 

 

3) Leia o documento a seguir, publicado pelo rei Eduardo III, na Inglaterra, em 1351. 

Que cada homem e mulher do nosso reino de Inglaterra de qualquer condição que seja, livre ou servo, 
apto de corpo e com menos de sessenta anos, que não viva do comércio nem exerça qualquer ofício [...] 
se for convocado para trabalhar num serviço que lhe seja adequado, considerada a sua condição, será 
obrigado a servir aquele que assim convoca [...]. E se qualquer homem ou mulher sendo assim 
convocado para servir, não o fizer [...] será imediatamente preso por eles ou qualquer deles e enviado 
para o cárcere próprio [...] 

ESTATUTO dos trabalhadores, Inglaterra, 1351. In: MONTEIRO, Hamilton M. O feudalismo: economia e sociedade. São Paulo: Ática, 1991. p. 80. 
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De acordo com o documento, responda:  

Do que se trata o documento? 

 

 

4) Para retomar os conteúdos até o momento estudados, relacione a primeira coluna com a segunda. 

( 1 ) Clóvis (    ) Refere-se aos considerados olhos e ouvidos do rei porque fiscalizavam 
todas as províncias do reino. 

( 2 ) Prefeito de Palácio (    ) Nome de um dos povos “bárbaros” pertencente ao grupo dos 
germânicos. Esse povo se estabeleceu nas terras onde na atualidade está 
localizada a França. 

( 3 ) Franco (    ) Foi considerado o unificador do povo franco 

( 4 ) Missi dominici (    ) Ampliou o território franco e estabeleceu um processo administrativo 
centralizador. 

( 5 ) Carlos Magno (    ) Auxiliava  diretamente os reis francos durante a Dinastia Merovíngia. 

5) A respeito das migrações dos povos “bárbaros” ocorridas na Europa, assinale V para a(s) afirmativa(s) 
verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(    ) No século III, povos como os germanos e os eslavos conseguiram entrar no Império Romano por 
causa da fragilidade das fronteiras deste. 

(    ) No século IV, depois de os germanos se assentarem no território romano, as migrações reduziram 
drasticamente. 

(    ) O Império Romano do Ocidente foi invadido apenas por povos germânicos. 

(    ) A pressão dos hunos provocou uma intensificação das migrações. 

(    ) As invasões “bárbaras” foram a única causa da queda do Império Romano do Ocidente. 

6) A respeito do reinado de Carlos Magno, assinale o que é correto afirmar. 

A) Seu governo foi marcado pelo distanciamento entre Igreja e Estado. 

B) Em seu reinado, havia uma grande variedade de leis, definidas pelos prefeitos do palácio. 

C) A divisão do território em províncias enfraqueceu o poder de Carlos Magno. 

D) A construção de estradas e a padronização da escrita e da moeda foram essenciais para o 
desenvolvimento econômico do território governado por Carlos Magno. 

E) Carlos Magno deu início à Dinastia Carolíngia. 

7) Sobre a conjuntura europeia durante o século XIV e seus desdobramentos, relacione as colunas. 

a) Aumento de impostos no campo. (    ) Guerras   
b) Péssimas condições sanitárias. (    ) Fortalecimento do poder real 
c) Problemas climáticos e baixa produtividade agrícola. (    ) Fome 
d) Disputas políticas e territoriais. (    ) Revoltas  camponesas 
e) Redução do poder da nobreza. (    ) Peste  Negra 

8)  As universidades medievais foram influenciadas pelo pensamento de São Tomás de Aquino, que 
defendia que: 

A) elas deveriam se dedicar apenas ao ensino da Teologia. 

B) o ensino deveria conciliar a fé e a razão. 

C) o conhecimento deveria ter por base apenas as explicações religiosas. 

D) a educação era a única forma de reduzir o poder da Igreja Católica na sociedade medieval. 
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9) Leia a frase a seguir 

No coração da obra, esta ideia: Deus é luz. 

DUBY, Georges. O tempo das catedrais. Lisboa: Estampa, 1979. p. 105. 

A frase certamente está relacionada às 

A) iluminuras medievais. 

B) igrejas românicas. 

C) igrejas góticas. 

D) universidades medievais. 

 

 

10)  Sobre a maneira como a ciência era vista na Idade Média, analise as afirmativas e assinale a alternativa 
correta. 

A) A ciência tinha como fundamento a comprovação da perfeição divina. 

B) O pensamento científico estava desvinculado da fé. 

C) As experimentações científicas buscavam unicamente comprovar a existência de Deus. 

D) Como todas as explicações tinham como base a fé, não eram permitidos os estudos de  


