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01. O estudante deve fi car atento para o período denominado como “Renascimento Comercial e Urbano”, entre os séculos XI e XIII, pois é 
caracterizado por inúmeros acontecimentos; entre eles se destacam: o Cisma do Oriente (1054); as Cruzadas (1096-1270); reativação 
e criação de novas rotas de comércio; o surgimento de um novo agente social, o burguês; a expansão demográfi ca. Tal cenário foi 
repleto de problemas de ordem social e moral, levando e/ou forçando a Igreja a tentar instituir um controle maior sobre as populações 
– o “espiritual” conduzindo o “terreno”.

Resposta: A

02. A Baixa Idade Média é o período marcado por importantes transformações na estrutura feudal, determinada pelo grande crescimento 
populacional. Se uma parcela da população se dirige para as cidades, a maior parte ainda se concentra nos feudos e, portanto, na 
atividade agrícola. O desenvolvimento de novas técnicas aumentou as áreas de cultivo. A questão pode se considerada difícil, pois a 
maioria dos manuais trata o período como sendo de “crise feudal”, destacando as atividades urbanas, como o comércio e a produção 
artesanal, que se desenvolveram na época. No entanto vale lembrar que feiras, comércio e burgos são as novidades, mas não são os 
elementos predominantes no cotidiano europeu, que mantêm nessa época mais de 90% da população no campo.

Resposta: B

03. O advento do comércio, na transição feudo-capitalista, conforme a novas necessidades da burguesia insipiente, exigiram alguma 
uniformização tributária, de modo a unifi car alguns mercados regionais. Daí a necessidade de apoiar a centralização monárquica, 
numa perspectiva que unifi casse territórios, moedas, pesos e medidas.

Resposta: C

04. As Cruzadas exigiram os esforços massifi cados de inúmeros soldados, a partir de uma demanda religiosa, porém, também econômica 
paralela. E, apesar de ser o resultado de confrontos sangrentos, contribuíram para integrar culturas diversas, do mundo bizantino, 
cristão e muçulmano, compartilhando elementos e aspectos da cultura clássica. 

Resposta: E

05. O enunciado apresentado se refere às transformações na estrutura de produção durante a Baixa Idade Média na Europa, caracterizada 
pelo “renascimento urbano” e, nesse contexto, pela nova dinâmica de produção, uma vez que a população urbana tendeu a aumentar, 
assim como sua demanda por produtos artesanais. No entanto, há um erro na resposta, pois as “corporações de ofício” eram as 
associações de artesãos e não uma forma de organização da produção. O sistema de produção desse período pode ser denominado 
de “artesanal”, que antecede a produção manufatureira.

Resposta: B

06. A concepção de um período histórico denominado de “Idade das Trevas” ainda é presente na atualidade, porém ela é rejeitada pela 
ampla maioria dos historiadores. Estudos ressaltam os avanços alcançados no período, como o desenvolvimento da cartografi a e o 
progresso no domínio marítimo, e não apenas os problemas enfrentados pela sociedade europeia.

Resposta: A

07. Interpretadas em uma sociedade fortemente cristianizada como castigo divino, muitas das moléstias medievais encontraram no ambiente 
urbano, que se expandia, um campo fértil para se proliferar, devido à ausência de sistemas de saneamento, de abastecimento seguro 
de água potável e de controle de pragas, como os ratos. Com a concentração cada vez mais intensa de habitantes nas cidades, em 
condições precárias de higiene, a transmissão de doenças infecciosas cresceu na Europa em fi ns da Idade Média.

Resposta: A

08. O fi nal da Idade Média é caracterizado por um processo de transformações socioeconômicas que envolveram as cidades. Se, durante a 
Alta Idade Média, a cidade manteve-se isolada, durante a Baixa Idade Média, ela tendeu a crescer, impulsionada pela maior circulação 
de mercadorias provenientes do Oriente. O Renascimento Comercial e Urbano, possibilitou o surgimento da burguesia e das raízes do 
processo de acumulação de capitais.

Resposta: A

09. A Baixa Idade Média é caracterizada por um conjunto de mudanças nas estruturas tradicionais do feudalismo. Época de renascimento 
comercial e urbano, onde novas atividades se desenvolvem, principalmente, com a reabertura do Mar Mediterrâneo, permitindo o 
surgimento de uma camada de mercadores que, por viverem nos burgos, foram denominados como “burgueses”.

Resposta: A

10. O estilo gótico desenvolveu-se na Europa, principalmente na França, durante a Baixa Idade Média, e é identifi cado como a arte das 
catedrais. A partir do século XII, a Europa conheceu transformações importantes, caracterizadas pelo desenvolvimento comercial e 
urbano e pela centralização política, elementos que atestam as transformações do mundo feudal. No entanto, a arraigada cultura 
religiosa e o movimento cruzadista preservavam o papel e a importância da Igreja Católica na sociedade.

Resposta: C
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