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01. Durante esse período, o objetivo fundamental do Estado Romano era manipular as massas de modo a aliviar as tensões sociais 
preexistentes. A político do Pão e Circo se transformou numa forma de maquiagem ideológica, capaz de entreter a determinar a 
submissão irrefletida do povo, cuja atenção estaria desviada dos verdadeiros problemas de Roma.

 Resposta: C

02. Trata-se de uma questão conceitual onde:
– corveia: é a produção correspondente ao trabalho gratuito nas terras do senhor feudal com o repasse integral, durante dois ou três 

dias da semana;
– dízimo: dez por cento da produção destinados à Igreja Católica;
– talha: repasse da maior parte da produção ao senhor feudal, sendo distribuídos aos camponeses somente o básico necessário.
– mão morta: pagamento pela perda de mão de obra pela morte feito por família camponesa correspondente.
– banalidades: definição correta já no item apontado.

 Resposta: E

03. A questão pode ser respondida a partir da leitura do texto e de conhecimentos gerais sobre a expansão islâmica, e não é necessário 
o conhecimento específico sobre os povos africanos e seu processo de islamização. Por conta de interesses comerciais, grupos árabes 
estabeleceram contato e se misturavam a povos africanos, num processo de interação cultural que, mais tarde, contribuiu para a difusão 
da religião. Esses grupos mercantis eram minoritários e existiram em diversas regiões da África, mesmo sob domínio de outros povos. 
O texto destaca que alguns grupos africanos – e não árabes – foram, posteriormente, responsáveis pela expansão do islamismo para 
diversas partes do interior do continente.

Resposta: B

04. A Cavalaria era uma instituição cultural relativa apenas aos elementos da nobreza, assim como a relação de suserania e de vassalagem. 
As Cruzadas podem ser vistas como o maior exemplo de belicosidade, envolvendo centenas de nobres de diversas regiões da Europa. 
A preparação e disposição para o combate estava presente na formação do cavaleiro desde a infância do nobre. Combater invasores, 
defender as donzelas.

Resposta: D

05. 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 significativo da produção.

Resposta: B
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