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01. O reino franco representava, no fi nal da Alta Idade Média, uma forte tentativa dos bárbaros germânicos em se aproximar da erudita 
e antiga cultura romana. Com isso a Europa obteve um fl orescimento artístico e econômico, principalmente no reinado de Carlos 
Magno. Contudo, no contexto do Tratado de Verdun, inúmeras tribos da Escandinávia promoveram novas invasões bárbaras normandas 
(Vikings) em torno do século IX. Os Vikings desestruturaram o Reino Franco, no entanto precisavam incentivar uma aproximação com 
os próprios francos para adquirirem avanços nas áreas econômicas e culturais que não possuíam por estarem no estágio da barbárie 
e nesse contexto o casamento entre os antigos aristocratas francos e os novos invasores se tornaram ferramentas de aproximação.

 Resposta: B

02. O imperador Carlos Magno estabeleceu aliança com o poder papal, consolidando o seu reino, e não manteve alianças com a nobreza 
mercantil de Veneza.

 Os camponeses ou servos de gleba eram presos à terra que cultivavam, sem ter o direito de deixá-las.
 Os laços de vassalagem se realizavam por meio dos juramentos de fi delidade entre nobres. Os seguidores dos chefes guerreiros 

comandavam o grupo denominado de Comitatus.
 As invasões de bárbaros ocasionavam um elevado temor à população, bem como as epidemias e a fome. No período, as crenças em 

milagres se difundiam em elevada escala entre a população, devido à atuação da Igreja. 

 Resposta: C

03. O sistema feudal caracterizava-se pelo predomínio da mão de obra servil, cujo trabalho sustentava a produção, baseada em obrigações 
de trabalho imposta pelos senhores a seus servos. Observa-se ainda a ausência de relações de trocas monetárias.

 Resposta: C

04. O reino dos francos se formou em territórios da Europa Ocidental dominados pelo Império Romano que passaram para o controle de 
povos bárbaros.  

 Resposta: B

05. O Sacro Império Romano-Germânico foi a união de territórios da Europa Central durante a Idade Média, durante toda a Idade Moderna 
e o início da Idade Contemporânea sob autoridade do Sacro Imperador Romano. Embora Carlos Magno seja considerado o primeiro 
Sacro Imperador Romano, coroado em 25 de dezembro de 800, a linha contínua de imperadores começou apenas com Oto, o Grande, 
em 962. O último imperador foi Francisco II, que abdicou e dissolveu o Império em 1806, durante as Guerras Napoleônicas. A partir 
do século XV, esse estado era conhecido ofi cialmente como o Sacro Império Romano da Nação Germânica.

 Resposta: A
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