
Atividades – Europa  a partir do século XI 

1. Explique com suas palavras o que era a rotação trienal de culturas. 

 A rotação trienal de culturas foi uma técnica de plantio desenvolvida no período feudal que 

consistia em dividir as áreas agrícolas em três campos: enquanto dois eram cultivados, apenas 

um permanecia em repouso. Isso permitiu um grande aumento nas áreas cultivadas, em 

comparação com os métodos da antiguidade, em que as áreas agrícolas eram divididas em 

apenas dois campos sendo somente um cultivado, enquanto o outro ficava em repouso. 

2. Cite exemplos de inovações técnicas que possibilitaram mudanças nos métodos de produção, 

por volta do ano 1000. Escolha uma dessas inovações e escreva sobre ela. 

 Dentre as inovações técnicas que possibilitaram mudanças nos métodos de produção por 

volta do ano 1000 estão A substituição do arado romano, que penetrava superficialmente o 

solo, pela charrua, um arado munido de uma lâmina de metal que podia revolver mais 

profundamente o solo, possibilitando o aumento da produção agrícola. 

Substituição do boi pelo cavalo para puxar o arado. O uso do cavalo mais forte e mais rápido 

que o boi, tornou mais ágil o trabalho de arar os campos de cultivo. 

A melhoria no sistema de atrelagem dos animais. Isso foi possível com a substituição do 

garrote, que ficava preso ao pescoço do animal, pela cólera de espaduas, que concentrava a 

força de tração no peito do animal, aumentando sua eficiência.  

Difusão dos moinhos movidos pela água ou pelo vento. Com a utilização desses moinhos, 

houve um aumento na oferta de farinhas de cereais, melhorando a qualidade da alimentação. 

Atividades - Cruzadas 

1. Que motivos impulsionaram as Cruzadas? Quais foram as suas consequências? 

  As cruzadas foram impulsionadas por diversos motivos: a Igreja desejava expulsar os turco-

otomanos que haviam conquistado a Palestina e dificultando as peregrinações dos cristãos em 

lugares onde Jesus Cristo havia vivido. Além disso era uma maneira de ocupar uma parcela 

crescente da população, que por não ter trabalho vagava pelas estradas e cidades. Também 

possibilitava que os nobres que não possuíam terras conquistassem riquezas no Oriente e que 

os comerciantes europeus estabelecessem novas relações comerciais. As principais 

consequências das cruzadas foram: intensificação do comercio com a Europa; aumento do 

consumo de produtos orientais; navegação pelo mar Mediterrâneo por mercadores europeus e 

o crescimento das cidades europeias. Tudo isso contribuiu para enfraquecer o poder dos nobres 

e desestruturar o sistema feudal.  

2. O que eram as corporações de ofício? 

 As corporações de ofício, também chamadas de guildas, eram associações de artesãos que 

exerciam a mesma profissão. Existiam entre outras, as corporações de pintores, de ferreiros, de 

carpinteiros e de boticários (antigo farmacêutico, pessoa que preparava e vendia 

medicamentos). Esses profissionais se agrupavam em corporações para defender seus 

interesses, como preços de compra e venda ou a padronização da qualidade de seus produtos. 

  Além disso, essas associações tinham funções cooperativistas (que agrega a ação de pessoas a 

fim de atingir um objetivo único) e religiosas, uma vez que organizavam a construção de escolas 

primarias ou de capelas nos locais onde atuavam. Inaugurando assim uma nova forma de 

organização do trabalho. os membros das corporações de oficio eram considerados cidadão 

livres. 

3. Explique com suas palavras qual era o contexto histórico que possibilitou o surgimento dos 

Cambistas? 

 Os cambistas surgiram em um momento histórico em que comerciantes e mercadores se encontraram 

periodicamente para oferecer suas mercadorias. Esses mercados e feiras possibilitavam a circulação de 

muitos produtos de várias regiões e também promoviam um intenso intercâmbio cultural. 

  Nas feiras, os mercadores se deparavam com uma diversidade de moedas vindas de lugares diferentes. 

Para resolver esse problema, surgiram os cambistas. Eles facilitavam as negociações tocando as moedas 

conforme a necessidade do comerciante. Como pagamento do serviço prestado, os cambistas ficavam 

com uma parte das moedas trocadas. 

  A medida que surgiam novas necessidades, os banqueiros passaram a oferecer também serviços de 

depósitos: comerciante depositava seu dinheiro no banco e podia resgatá-lo a qualquer momento, 

evitando os riscos de carregar altas quantias de dinheiro em suas viagens de negócios. Além disso, os 

banqueiros passaram a emprestar dinheiro cobrando juros. 


