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01. A referência do fragmento representa a hierarquização própria do mundo e do Sistema Feudal, dentro das relações de suserania e 
vassalagem, também no ambiente militar. Fazia parte da perspectiva nobiliárquica essa divisão, inclusive, com um direcionamento do 
militarismo ao combate dos infiéis, identificados como os muçulmanos.

Resposta: D

02. A crise do século XIV foi marcada não somente pelo advento da peste negra, como também pelos problemas de inundações e destruição 
da produção e, ainda, com o descompasso entre a produção e o aumento da população, sobretudo, em algumas áreas específicas 
dos reinos feudais europeus.

Resposta: E

03. Muitos autores consideram que a Baixa Idade Média representou o momento de transição do feudalismo para o capitalismo, marcada 
pela formação da burguesia, crescimento das cidades e do comércio, alterando a forma de ver as relações socioeconômicas entre os 
indivíduos. Para preservar sua influencia a Igreja Católica desenvolveu a teoria do preço justo e impôs limites ao lucro, mesmo porque 
estava sob controle de elementos da velha nobreza. O movimento cruzadista acabou por conciliar diversos interesses, mesmo que, 
aparentemente, contraditórios.

Resposta: D

04. Os bellatores correspondiam aos nobres dentro da estrutura social da Idade Média e, além da posse das terras, também possuíam o 
monopólio da força militar. Eles não se dedicavam à produção agrícola, pois essa função era realizada pelos laboratores (servos).

Resposta: C

05. O processo de reconquista da Península Ibérica insere-se num contexto de retomada das últimas áreas de domínio árabe no continente 
europeu e de expansão do cristianismo. A experiencia dos cristãos nessa disputa teve caráter político, econômico e religioso. Ao final, 
com a vitória dos cristãos sobre os árabes, a expansão europeia colocou-se em outro patamar com a posterior incorporação dos 
continentes americanos e de áreas do continente asiático.

Resposta: B
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