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01. A visão defendida no texto dá a entender que houve um resultado inverso, ou seja, um processo de expansão muçulmana em oposição 
aos avanços cristãos. No século XV a principal potência muçulmana em expansão era o Império Turco Otomano que, dentre outras 
áreas, conquistou Império Bizantino (Império Romano do Oriente) com a tomada de Constantinopla em 1453. 

 Resposta: B

02. A doença em questão, cuja transmissão se dava através de pulgas contaminadas com bactérias é a peste bubônica, que vitimou grande 
parte da população urbana europeia no século XIV, momento de crise do Feudalismo medieval.

Resposta: B

03. O estudante deve ficar 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; surgimento de um novo agente social, o burguês; expansão demográfica. 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

04. A leitura do texto aponta para a existência de formas alternativas de produção em meio a modelos estruturados e consolidados.

Resposta: D

05. A chamada Idade Moderna foi marcada por intenso processo de urbanização, desenvolvimento do comércio, da economia monetária, 
das atividades bancárias e do capitalismo. Os estados nacionais foram se fortalecendo e a burguesia conquistou poder econômico e 
político.

Resposta: C

06. O início do capitalismo foi marcado por um intenso processo de monetarização e crescente complexidade de atividades financeiras, 
comerciais e bancárias. A acumulação primitiva de capitais com o desenvolvimento da política metalista foi vital para o desenvolvimento 
do mercantilismo.

Resposta: C

07. 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 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

08. As heresias eram contestações ou críticas aos dogmas católicos, sendo reprimidas pela Igreja como forma de manter a unidade cristã 
medieval.

Resposta: A

09. A Idade Moderna é um período específico da história do Ocidente. Destaca-se das demais por ter sido um período de transição por excelência. 
Tradicionalmente, aceita-se o início estabelecido pelos historiadores franceses, em 29 de maio de 1453, quando ocorreu a tomada de 
Constantinopla pelos turcos otomanos e o término com a Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789.

Resposta: C

10. Ainda que não houvesse uma Itália no sentido de estado unificado, existia na Península Itálica muitas cidades autônomas como Milão, 
Florença, Veneza, Roma, que vivenciavam grande prosperidade em razão do desenvolvimento do comércio, resultado em grande parte 
da reabertura do comércio com o Oriente e do monopólio do comércio de especiarias. Nesse contexto a classe burguesa se fortalecia 
num ambiente urbano favorável à proliferação das novas ideias, surgindo inclusive patrocinadores da cultura, denominados de mecenas. 
Outro aspecto era que a região abrigava ruínas e espaços privilegiados do Antigo Império Romano, elementos tão importantes para 
um movimento que buscava sua inspiração no mundo greco-romano (classicismo). Por fim, podemos ainda destacar que a região 
serviu de abrigo para muitos sábios bizantinos, que fugiram de Constantinopla ante à ameaça dos Turcos Otomanos.

Resposta: E
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