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01. Um dos instrumentos de preservação da ordem na sociedade feudal na Europa Medieval foi o papel exercido pela Igreja de formalizar 
o conceito de que a divisão da sociedade em ordens resultava da vontade de Deus e que cabia ao homem preservar sem contestar.

 Resposta: B

02. A questão faz referência a costumes medievais, caracterizados por um amplo misticismo cristão popular, associado ao entendimento 
de alguns seguimentos eclesiásticos. Nota-se a referência feita à divindade no singular, fato que exclui qualquer interpretação associada 
aos romanos ou aos bárbaros, já que esses povos eram politeístas. Não há registros históricos de que os primeiros cristãos houvessem 
elaborado esse tipo de crença, até porque eles foram perseguidos pelos poderes constituídos em sua época. Esses costumes, apesar 
de toda a rejeição pública por parte da Igreja na sua concepção, tiveram sobrevivência com a manutenção de torturas, que passaram 
a ser instituídas aos hereges nos processos gerais da Santa Inquisição para fi ns de confi ssão ou delação de cúmplices.

 Resposta: D

03. O fragmento apresenta o juramento de fi delidade que marcava a consolidação de uma relação de subordinação de um vassalo a seu 
suserano.

 Resposta: B

04. A servidão consistia na concessão de terras nobiliárquicas a servos, nas quais viveriam e trabalhariam. Em troca, os servos eram obrigados 
a prestar serviços de produção nas terras dos senhores, bem como entregar parte de sua produção para consumo de subsistência.

 Resposta: D

05. O fragmento diz respeito às relações de suserania e vassalagem, estabelecidas em meio ao grupo social dos senhores – normalmente 
nobres e clérigos, que possuíam terras e as repassavam a nobres menores em troca de parte da produção, fi delidade e ajuda militar.

 Resposta: E

06. Havia maior grau de liberdade entre os vilões, pois estes não estavam presos à terra em que trabalhavam como acontecia com os 
servos da gleba. Desta forma, produziam e trabalhavam para sua subsistência com um número menor de obrigações que os servos.

 Resposta: E

07. As relações de vassalagem eram horizontais, dentro do mesmo grupo social, ou seja, entre senhores – nobres e clérigos. Tais relações 
fundamentavam-se em trocas de terras e proteção por produção, fi delidade e ajuda militar.

 Resposta: D

08. O fragmento se refere ao regime de servidão, no qual os servos estavam submissos a diversas obrigações impostas por seus senhores.

 Resposta: A

09. No mundo feudal da Europa Ocidental na Idade Média a produção era baixa, pois as técnicas de trabalho agrícola eram extremamente 
rudimentares, sendo o arado, com estrutura em madeira, puxado por bois. Porém, inovações técnicas como a charrua (semelhante ao 
arado, mas rasga mais profundamente a terra e é mais durável, pois usa-se o ferro na sua construção) cujo atrelamento em animais 
é peitoral, proporcionaram um aumento signifi cativo da produção.  

 Resposta: A

10. As afi rmativas corretas da questão reúnem características básicas do trabalho servil, o feudalismo, apontando inclusive algumas 
peculiaridades, como a simultaneidade da servidão com outras modalidades de trabalho. Quanto à afi rmativa C, diferentemente da 
afi rmação, a economia feudal era estática, justamente pela lentidão do desenvolvimento técnico, o que tornava penoso o trabalho 
dos camponeses.

 Resposta: C
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