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01. “Cesarismo”, termo derivado de Júlio César, é um conceito utilizado por diversos autores para defi nir um sistema de governo centrado 
na autoridade suprema de um governante, ao qual são atribuídos traços heroicos, apresentando elementos de culto da personalidade. 
São considerados expoentes clássicos: Júlio César, Oliver Cromwell, Napoleão Bonaparte, entre outros. O cesarismo também se 
caracteriza pela adoção de soluções militares para os problemas políticos, recorrendo à guerra ou à imposição da vontade sobre os 
adversários. Daí, o caráter autocrático.

Resposta: E

02. O marxismo ou materialismo histórico compreende a história da humanidade como a história da luta de classes, defi nidas pela 
propriedade dos meios de produção e pela exploração de uma classe sobre a outra. Baseia-se numa análise das condições materiais 
das sociedades humanas como determinantes para a compreensão de suas formas políticas e religiosas.

Resposta: B

03. A religiosidade medieval foi marcada pela pedagogia do medo e pela concretude dos dogmas na forma de artigos de fé e o pavor 
pela existência do demônio e do pecado como elementos de perdição. Daí, muitas ordens católicas da época optarem pelo isolamento 
devocional, como forma de se impor a completa ausência de contato com o mundo.

Resposta: D

04. A teologia católica da Idade Medieval se caracterizou pela defi nição de papéis bem específi cos para homens e mulheres, situando estas 
como dignas de suspeição e cuidado, tendo em vista a sua herança, relativa ao pecado de Eva. Uma visão machista que posicionava 
o sexo feminino como pecaminoso e lascivo, mediante a dogmatização do sexo por elemento impuro das relações humanas. 

Resposta: B

05. Na estruturação da sociedade feudal, havia uma correlação de forças entre senhores de terras que se relacionavam conforme troca 
de atividades; eram chamadas de relações de suserania e vassalagem, nas quais o suserano oferecia a terra e as provisões e, em 
compensação, o vassalo deveria prestar serviço militar de proteção, bem como atuar na sua defesa em casos de justiça.

Resposta: D

06. A questão procura caracterizar o islamismo que se fundamentava no princípio da crença em um único Deus, tendo em Maomé o seu 
profeta revelador e no Corão o livro-registro dos seus ensinos, elaborado e compilado pelos seus discípulos.

Resposta: D

07. Todos os itens situam corretamente a trajetória dos Califas, Omíadas e Abássidas no que se refere à evolução política dos governos 
islâmicos, em face do seu processo de expansão territorial e da estruturação do seu poder político-religioso.

Resposta: E

08. O Feudalismo, como sistema econômico-político-social, situou-se na Idade Média, estruturado com base numa sociedade estratifi cada 
sem mobilidade social signifi cativa, podendo ser sintetizada entre senhores e servos, mediante uma legitimação religiosa de relação 
feita pela Igreja Católica.

Resposta: D

09. Havia, no período de consolidação do cristianismo católico, uma luta entre o paganismo e a nova religião que se estabelecia, de modo 
a confl itar os interesses dos representantes envolvidos. Santo Agostinho revela com a sua expressão uma forma de rebaixamento dos 
pagãos, em virtude da violência que perpetrava contra os cristãos e também comparando os deuses adorados, em rituais de idolatria, 
com a expressão de paz do Deus cristão.

Resposta: D

10. A supressão das imagens no Império bizantino ocorreu em oposição à idolatria pagã, também como forma de luta entre o poder 
centralizador dos cesaropapistas e os monges, que se tornavam poderosos com a venda de imagens. Essa questão fi cou conhecida 
pela expressão “questão iconoclasta” e realmente difi cultou a conversão dos povos condicionados ao culto exterior.

Resposta: E
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