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IMPÉRIO BIZANTINO
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. Na Idade Média, a Europa entrou em plena decadência devido à forte influência dos bárbaros germânico e normandos. Entretanto, o
avanço econômico, político e cultural da Antiga Roma se fazia notar no Império Romano do Oriente, que passou a se intitular Império
Bizantino. A Igreja Católica estava centralizada na cidade de Roma, particularmente no espalo chamado de Vaticano, e não conseguia
impedir o aumento de influência dos bispos orientais bizantinos. Com o aumento dos atritos, em 1054, os patriarcas resolveram não
mais aceitar o poder do bispo de Roma (Papa) e se separaram do Vaticano, criando a Igreja Ortodoxa. É importante ressaltar que o
“Cisma do Oriente” ocorreu após o governo de Justiniano, quando o Estado Bizantino já estava consolidado.
Resposta: A
02. O Império Bizantino atingiu o auge do seu esplendor com Justiniano (527-565). Ambicioso, aliado à camada mercantil, empreendeu
a reconquista do antigo Império Romano do Ocidente. Para tanto, organizou um grande exército e uma poderosa frota.
Justiniano preocupou-se com a codificação do Direito Romano. Nasceu, assim, o Corpus Juris Civilis, elaborado por uma comissão de
juristas nomeados por Justiniano.
Os sucessores de Justiniano mostraram-se incapazes de sustentar sua herança. Além das dissensões religiosas, os conflitos políticos e
os golpes palacianos dilaceravam o Império. Os séculos seguintes assistiram à luta de Constantinopla para sobreviver, onde os árabes
muçulmanos, também chamados de serracenos e persas, através de ataques às suas fronteiras foram diminuindo a força do Império,
que foi oficialmente conquistado pelos Turcos-otomanos em 1453.
Resposta: B
03. No Império Bizantino, o movimento que pregava a destruição das imagens, como forma de enfraquecer o poder dos mosteiros ficou
conhecido como iconoclastia ou movimento iconoclasta.
Resposta: C
04. O Império Romano do Oriente resistiu, durante séculos, às incursões de árabes e muçulmanos no período medieval, só vindo a capitular
em 1453, quando Constantinopla foi tomada por turcos. Desta forma, por longos séculos os bizantinos protegeram seu território
impedindo o acesso muçulmano à Europa Oriental.
Resposta: A
05. O Cisma do Oriente, ocorrido em 1054, foi resultado das divergências provocadas pelas profundas diferenças estruturais entre o
oriente Bizantino e a Europa feudal. Vale ressaltar o descontentamento do poder imperial com os mosteiros, em virtude de seu poder
econômico, originário especialmente do comércio de ícones ou imagens sacras.
Resposta: E
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