
 

 

HISTÓRIA II
AULA 15: ALTA IDADE MÉDIA I – 

IMPÉRIO BIZANTINO

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 3

OSG.: 092434/15

01. Diferente do que ocorreu no ocidente romano, onde houve o processo de descentralização política, ruralização e feudalização da 
sociedade, no oriente, se deu a formação do Império Romano do Oriente ou Bizantino, caracterizado por uma forte centralização 
política e administrativa nas mãos do imperador, que manteve sua autoridade por vários séculos, além de um intenso comércio, 
especialmente com o Oriente, que gerou grandes divisas para o Estado.

 Resposta: A

02. O poder do imperador bizantino era marcada pela excessiva centralização e interferência em assuntos religiosos, sendo chamado de 
Cesaropapismo.

 Resposta: A

03. O enunciado e a alternativa correta por si só justifi cam a produção de ícones como uma das principais características da arte bizantina. 
Consistiam numa representação sacra pintada sobre um painel de madeira, com ampla utilização de ornamentos em dourado. Podem 
ser considerados a representação da mensagem cristã descrita por palavras nos Evangelhos.  

 Resposta: D

04. A história do Império Bizantino foi marcada por constantes atritos entre o poder imperial e o papado romano, especialmente em 
virtude da infl uência da política sobre a religião, em virtude do excessivo centralismo político. As divergências motivaram o Cisma do 
Oriente, em 1054.

 Resposta: A

05. A intensa urbanização do Império Bizantino se deveu ao desenvolvimento comercial e a dinâmica da economia incentivou realidades 
diferentes do ocidente, onde o feudalismo era marcado pela sociedade, predominantemente, rural.

 Resposta: A

06. O movimento iconoclasta opunha-se a utilização de imagens sacras nos templos e pregava a destruição das mesmas.

 Resposta: A

07. Um dos destaques da cultura bizantina foi no direito, com a elaboração do Código de Justiniano, um aperfeiçoamento do direito 
romano, dividido em Códex, Institutas, Digesto ou Pandectas e Novelas. Elaborado por ordem de Justiniano, serviu de base para a 
estrutura jurídica imperial.

 Resposta: A

08. A alta sociedade do Império Bizantino, como em outras civilizações, desfrutava de luxo e gozava de privilégios, sendo sustentados 
pela massa pobre, especialmente composta por trabalhadores urbanos e camponeses.  

 Resposta: B

09. As profundas divergências entre o cristianismo e Constantinopla acabaram por acarretar uma cisão da Igreja que foi dividida em 
católicos e ortodoxos. Sendo a católica dirigida pelo Papa e a ortodoxa, pelo patriarcado de Constantinopla.  

 Resposta: C

10. O Império Romano do Oriente (395-1453), também conhecido como Bizantino, era caracterizado politicamente por uma monarquia 
despótica e com forte traço teocrático. Sua intensa atividade comercial está relacionada à localização privilegiada, pois era local de 
passagem de uma grande parte das mercadorias que vinham do Oriente para a Europa Ocidental. Devido à sua importância comercial, 
o Império Bizantino manteve uma movimentada vida urbana em várias cidades. No governo de Justiniano (527-565), ocorreu uma 
série de conquistas territoriais. Essas campanhas militares, entretanto, provocaram muitos gastos públicos, levando Justiniano a adotar 
uma política de opressão fi scal. Depois de mais de um milênio de existência, os bizantinos foram conquistados pelos turcos otomanos 
em meados do século XV.

 Resposta: A 
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