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1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: luisgmatoso@gmail.com 
 

1) Com o fim da Idade Antiga, a Europa ingressou na Idade Média. A unidade básica de produção passou a ser o 
feudo, que representou a descentralização política resultante do fim do Império Romano no Ocidente. A respeito 
do advento do feudalismo, assinale a afirmativa correta.  
 
a) Os feudos eram divididos em porções de terra de propriedade dos servos.  
b) Os vassalos pertenciam a um grupo social inferior da sociedade medieval.   
c) Os servos viviam dentro das muralhas que cercavam os castelos dos nobres. 
d) Os feudos eram autossuficientes, ou seja, produziam tudo o que era necessário para a sobrevivência de seus 
moradores.  
e) Os feudos eram produtores de alimentos e praticavam um intenso comércio nas cidades para a obtenção de 
produtos básicos. 
 
2) Analise um trecho da música de Cazuza, "Burguesia": 
“A burguesia fede – fede, fede, fede 
A burguesia quer ficar rica 
Enquanto houver burguesia 
Não vai haver poesia. 
Porcos num chiqueiro 
São mais dignos que um burguês 
Mas também existe o bom burguês 
Que vive do seu trabalho honestamente 
Mas este quer construir um país 
E não abandoná-lo com uma pasta de dólares 
O bom burguês é como o operário 
É o médico que cobra menos pra quem não tem 
E se interessa por seu povo 
Em seres humanos vivendo como bichos 
Tentando te enforcar na janela do carro 
No sinal, no sinal 
No sinal, no sinal” 
 
No fragmento da letra, Cazuza dá sua opinião sobre a burguesia. Acerca desse setor social, é correto afirmar que: 
 
a) historicamente, o aparecimento da burguesia está ligado ao desenvolvimento das cidades, os burgos, espaço 
onde houve o crescimento demográfico, o incremento das relações de troca e a diversificação da estrutura social. 
b) o aparecimento da burguesia está ligado ao desenvolvimento da estrutura feudal, que não entrou em 
decadência, pois a expansão europeia deu impulso ao comércio do feudalismo. 
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c) os burgueses, a partir do século XVIII, eram adeptos do absolutismo, do mercantilismo e da sociedade 
estamental, pois esse tipo de regime facilitava seus interesses econômicos. 
d) o trecho da música "Burguesia", "Porcos num chiqueiro são mais dignos que um burguês", sugere que os 
burgueses eram, inicialmente, pecuaristas. 
e) classe social que em nada contribuiu para a evolução das cidades. 
 
3) Leia o texto a seguir sobre as mudanças que se processaram na sociedade medieval no século XI.   
No período medieval fizeram-se importantes progressos na agricultura. Muitas dessas inovações ocorreram na 
Alta Idade Média, mas só aos poucos foram sendo adotadas, e não em toda parte. Com o tempo, aumentaram 
acentuadamente a produção. Em fins do século XIII a agricultura medieval havia alcançado um nível técnico muito 
superior ao mundo antigo.  
PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 164.  

 
Sobre o contexto durante a Idade Média descrita no texto, analise as afirmativas a seguir 
I.  O aumento da produção agrícola resultou no crescimento populacional.  
II. A melhoria das técnicas agrícolas intensificou a migração dos moradores das cidades para os feudos. 
III. Os burgos se tornaram centros de comércio de ferramentas utilizadas na produção agrícola. 
IV. O aumento da produção agrícola provocou o enfraquecimento do poder das nobrezas feudais.  
V. A prosperidade decorrente da melhoria da produção agrícola resultou na formação de cidades, que haviam 
desaparecido desde o fim do Império Romano.  
 Estão corretas: 
 a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) I, II e IV apenas. 
d) I, II e V apenas. 
e) III e V apenas.  
 
 
4) Observe a imagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta imagem retrata 
a) o avanço tecnológico na agricultura feudal. 
b) a primeira cruzada. 
c) o crescimento do comércio e da importância das cidades. 
d) a execução de Joana D’arc. 
e)  uma  festa medieval.  
 
 
 
 
 
 
 



5) A partir do século X, gradualmente, houve uma intensificação na vida urbana nos burgos. Nesses centros 
urbanos medievais, os artesões e comerciantes formaram associações para regular a produção e o comércio. 
Sobre essas organizações, responda. Qual a função das Ligas Comerciais ou Hansas e como atuavam para 
promover as relações comerciais na Idade Média? 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
6) Com base na imagem explique com suas palavras como funcionava o processo de rotação de culturas ou 
rotação trienal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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