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01. A vassalagem era uma relação de dependência pessoal, sancionada por um juramento, que se estabelecia entre o senhor e um 
subordinado, o vassalo. No reinado carolíngio, essa relação foi utilizada como uma forma de cooptar adeptos à monarquia. O rei era 
o senhor máximo que estabelecia relações de vassalagem com outros nobres, os quais, por sua vez, tomavam para si outros vassalos. 
O senhor emprestava ao vassalo um benefício, ou feudo, que normalmente era composto por terras com seus servos. Em troca, exigia 
a lealdade incondicional do subordinado, que deveria acorrer como combatente para lutar as guerras do seu senhor. 

 Resposta: B

02. Durante a Alta Idade Média, os povos bárbaros dominaram a Europa, promovendo a integração entre diferentes povos. A dissolução 
do Império Carolíngio, por sua vez, acelerou o processo de descentralização política, concedendo poderes aos senhores feudais. 

 A relação de suserania e vassalagem era marcada, principalmente, por um laço de fidelidade entre os nobres que a praticavam. 
 Carlos Magno sempre teve profunda preocupação com o fator educacional durante seu governo no Império Carolíngio. 

 Resposta: A

03. A Idade Média foi um período marcado por crenças variadas, dentre as quais o poder de cura dos reis, que com o simples toque ou 
imposição de mãos eram capazes de curar moléstias. Assim, ficaram conhecidos como Reis Taumaturgos (taumaturgia – que significa 
milagre), pelo poder sobrenatural que lhes era atribuído.

 Resposta: B

04. Carlos Magno não instituiu uma capital fixa para seu império, portanto as decisões partiam de onde o imperador estivesse, sempre 
acompanhado de sua corte, que também era itinerante. Para facilitar a administração, o Império foi divido em Condados e Marcas, 
sendo os últimos, áreas de fronteira cuja premissa era a defesa do império.  

 Resposta: B

05. A conversão de Clóvis ao cristianismo favoreceu o poder imperial na medida em que o apoio da Igreja favoreceria a dominação do 
Imperador. Ao Papa, interessava a proteção oferecida por um Estado governado por um Imperador, que garantia mais segurança para 
a Igreja Ocidental.

 Resposta: C

06. O fragmento traz informações referentes aos francos.

 Resposta: D

07. Havia uma forte relação entre o poder político e a religião do Império Carolíngio. Isso pode ser observado em vários aspectos, como 
quando Pepino concedeu terras à Igreja e na coroação de Carlos Magno pelo Papa como Imperador do Sacro Império Romano.

 Resposta: C

08. A conversão dos soberanos francos ao cristianismo fortaleceu o poder imperial, que passou a contar com o apoio da Igreja, mas deu 
à Santa Sé a proteção de um estado imperial contra os inimigos do cristianismo.

 Resposta: A

09. O Reino Franco passou por várias partilhas e repartições, já que os francos dividiam sua propriedade entre os filhos sobreviventes e, 
como não tinham um senso amplo de uma Res publica, concederam o reino como uma grande extensão de um propriedade privada. 
Essa prática explica em parte a dificuldade de descrever com precisão as datas e limites físicos de quaisquer um dos reinos francos e 
quem reinou sobre as várias seções. A retração da alfabetização, enquanto os francos reinaram, agrava o problema: eles produziram 
poucos registros escritos. Em essência, no entanto, duas dinastias de líderes sucederam uma à outra, primeiro merovíngios e depois 
os carolíngios.

 Resposta: E
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10. A palavra “feudo”, de origem germânica (do germânico vieh, pelo frâncico fëhu, significando gado, posse ou propriedade, pelo 
b.-lat. feudu), foi latinizada e no fim do século IX aparece na região do Midi (sul da França) como fevum, talvez por confusão com a 
palavra fiscum, que designava, à época carolíngia, os grandes domínios reais – e com uma ligação com beneficium, o que evocaria 
a origem pública do feudo no sul da Europa (o beneficium designa a concessão de uma terra por um agente público, em troca de 
serviços públicos). O feudalismo era a base rural desenvolvida na Idade Média. No castelo do senhor feudal, havia um forno que para 
ser utilizado, os servos tinham de pagar impostos.

 Resposta: A
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