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01. Conforme o tempo vai transcorrendo e se tornando “vivo”, o ser humano cria culturas singulares adaptadas ao seu momento histórico 
e a outros fatores, interferindo na concepção de sagrado, ou seja, a religiosidade vai adaptando às civilizações.

 Na Idade Média, o forte teocentrismo católico implantava na consciência do ser humano a vida pós-morte como um fenômeno natural 
que compunha o seu cotidiano, por isso o homem feudal não possuía um grande alarde perante a morte. Contudo, o homem atual 
ocidental, por estar inserindo na realidade do consumismo, fruto da forte industrialização capitalista, valoriza o “presente”, ou seja, 
o momento do cotidiano e a incorporação de mercadorias como parte essencial da sua existência. Essa realidade, em geral, leva ao 
distanciamento perante as questões transcendentais e metafísicas.

Resposta: B

02. Ao longo do tempo, diversas civilizações desenvolveram o seu calendário, em conformidade com os seus aspectos culturais, quais 
sejam suas crenças, sua relação com os astros, suas concepções geográficas, enfim... Somente com o desenvolvimento de Roma e, 
sobretudo, com a extensão do seu domínio sobre diversos povos é que a história do mundo passou a ter, pelo menos, em termos 
ocidentais, uma maior uniformidade da divisão do tempo, mesmo assim, a tolerância cultural e religiosa romana deixaram sobreviver 
aspectos regionais de calendários, conforme as populações vinculadas. Porém, podemos afirmar que é, principalmente durante o início 
da Idade Moderna, com a, ainda, universalização dos valores teológicos do catolicismo, que temos uma definição mais unificada do 
calendário, durante o papado de Gregório XIII.

Resposta: B

03. Galileu defendia a tese do Heliocentrismo, que acreditava que a terra é quem girava ao redor do sol, ao contrário do Geocentrismo 
defendido pela Igreja Católica. Diante do Tribunal da Inquisição, o renomado cientista teve que negar suas concepções para evitar 
uma punição.

Resposta: C

04. A catedral surge ligada à ideia de gótico no seu esplendor, ao efeito claro das necessidades e aspirações de sociedade da 
altura, a uma nova abordagem da catedral como edifício de contato e ascensão espiritual.

Resposta: B

05. O prestígio da Igreja pode ser observado nos privilégios dos senhores e a exploração dos servos e plebeus, justificados pela Igreja; na 
doutrina do justo preço; na Educação especializada para formação do clero e da nobreza.

Resposta: C

06. O contexto histórico da Catedral de Reims é a Baixa Idade Média, período do apogeu e da crise do sistema feudal. As catedrais góticas 
simbolizam ao mesmo tempo, a pujança das cidades que emergiam na Europa e a permanência do poderio da Igreja que marcou o 
mundo feudal.

Resposta: C

07. Santo Agostinho é considerado um dos maiores pensadores medievais, sendo sua doutrina baseada na predestinação umas das bases 
do pensamento da Alta Idade Média. Já Santo Tomás de Aquino é considerado a maior figura da Escolástica, doutrina desenvolvida 
na Baixa Idade Média que buscava a conciliação entre a fé e a razão.

Resposta: D

08. Em ambos os casos, fica clara a opção de conciliação entre os princípios racionais e a ideologia religiosa da Igreja Católica.

Resposta: E

09. Prevaleceram na Idade Média as relações de vassalagem e suserania. O suserano era quem dava um lote de terra ao vassalo, sendo 
que este último deveria fidelidade e ajuda ao seu suserano. O vassalo oferece ao senhor, ou suserano, fidelidade e trabalho, em troca 
de proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei o suserano mais 
poderoso. Todos os poderes, jurídico, econômico e político concentravam-se nas mãos dos senhores feudais, donos de lotes de terras 
(feudos).

Resposta: D

10. Na idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a igreja influenciava o modo de pensar, 
a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em 
grande quantidade e até mesmo servos trabalhando. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da 
sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia.
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