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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 se 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 inserido 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. A Europa foi marcada, no século XIV, por pestes, fome, guerras e revoltas camponesas. Estes trágicos acontecimentos, com destaque 
para a Peste Negra e a Guerra dos Cem Anos (1337-1453), foram apontados como indícios de que o fi m dos tempos está próximo, 
ou que representam castigos impostos pela cólera divina.

 Resposta: B

03. O século XIV foi marcado por calamidades que contribuíram para a queda do sistema feudal, que já apresentava sinais de esgotamento. 
Essas calamidades foram pestes, como a Peste Negra; crises alimentares, que provocaram grande mortalidade; guerras, como a Guerra 
dos Cem Anos; e revoltas camponesas em diversas regiões da Europa, que contestavam o domínio senhorial e a situação de calamidades 
em que viviam.

 Resposta: C

04. A crise do século XIV na Europa Ocidental, motivada pela tríade Peste Negra, Grande Fome e Guerra dos Cem Anos, promoveu altos 
índices de mortalidade que reduziram, consideravelmente, a população europeia, contribuindo de um lado para acelerar a crise do 
feudalismo, que já vinha se manifestando desde os séculos anteriores, e de outro uma crise do capitalismo, que se encontrava em 
processo embrionário.

 Essa crise é posterior ao Tratado de Verdun, que foi assinado em 843 e que promoveu a divisão do Reino Franco entre os netos de 
Carlos Magno; este favoreceu o processo de centralização das monarquias nacionais na França e na Inglaterra, que, por sua vez, 
enfraqueceu o poder da nobreza feudal e do papado.

 À época da crise, o pensamento predominante era infl uenciado pela fi losofi a escolástica, cujos principais representantes são: Santo 
Agostinho (354 - 430) e São Tomás de Aquino (1225 -1274).

 Resposta: E

05. Meados do século XIV foi uma época marcada por muita dor, sofrimento e mortes na Europa. A Peste Bubônica, que foi apelidada 
pelo povo de Peste Negra, matou cerca de um terço da população europeia. A doença mortal não escolhia vítimas. Reis, príncipes, 
senhores feudais, artesãos, servos, padres, entre outros foram pegos pela peste.

 Resposta: A
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