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01. O fragmento aponta para o sentimento de unidade gerado no Ocidente Cristão Medieval no contexto das Cruzadas, quando fi éis 
atenderam ao chamado da Igreja Católica para se unir em torno da recuperação de locais sagrados para o cristianismo que estavam 
em poder de muçulmanos.

 Resposta: A

02. A Europa Ocidental, durante a Alta Idade Média, foi marcada pelo domínio religioso e cultural da Igreja Católica Apostólica Romana, 
que combateu as heresias, monopolizou a cultura e a educação através dos estudos clássicos (gregos e romanos), compilação, tradução, 
preservação e difusão de textos da antiguidade e as Sagradas Escrituras. 

 Resposta: B

03. 
A) A heresia mencionada no texto poderia ser considerada uma ameaça ao poder da Igreja, porque pregava a pobreza, enquanto a 

Igreja acumulava uma grande riqueza; e porque recusava a obediência ao Papa e a toda a hierarquia eclesiástica.
B) A relação entre o poder religioso e o poder temporal, na Baixa Idade Média, pode ser caracterizada a partir de diferentes situações 

históricas. Por um lado a Igreja legitimava a estratifi cação social, justifi cando a existência de três ordens (trabalhadores, guerreiros 
e clero) nas quais se dividia a sociedade; a Igreja também legitimava o poder político na medida em que também ungia os reis; 
além disso a própria Igreja exercia o poder temporal, já que era uma grande senhora feudal; o poder temporal, o chamado “braço 
secular”, era quem punia os hereges que a Igreja perseguia por meio da Inquisição. Por outro lado, essa relação se caracterizava 
pelo confl ito entre os dois poderes, como se viu na Querela das Investiduras e na existência de dois Papas – em Roma e Avignon. 
Poderia ser mencionado, também, que, naquele momento, o início da centralização monárquica enfraquecia o poder da Igreja.

04. As Cruzadas foram expedições de caráter militar e religioso que partiram do ocidente europeu em direção ao oriente dominado pelos 
muçulmanos, com destaque para Jerusalém, o berço do cristianismo. O movimento foi marcado ainda pelo interesse e atuação de 
comerciantes, que se tornaram os grandes benefi ciados e foram considerados maiores vencedores das Cruzadas, devido à abertura 
de novas rotas comerciais e à reativação dos contatos entre o Ocidente e o Oriente pelo mar Mediterrâneo.  

 Resposta: A

05. As Cruzadas foram motivadas pela Igreja como uma forma de recuperar para os cristãos os territórios sagrados que estavam sob 
controle de povos infi éis, especialmente muçulmanos.

 Resposta: A

06. A atuação da Inquisição no Brasil ocorreu de forma mais branda que na Europa, sendo muitos habitantes da colônia colaboradores 
do tribunal, seja como informantes ou fi scais das vidas das pessoas.

 Resposta: D

07. Na Baixa Idade Média, ocorreu o início do processo de transição do feudalismo para o capitalismo com mudanças nas estruturas 
econômicas, sociais, políticas, religiosas e culturais.

 Resposta: C

08. A Igreja acumulava os poderes temporais da época. O texto nos remete aos poderes da Igreja Católica no período medieval: temporal 
e espiritual. O poder espiritual correspondia ao controle da religião e de seus princípios, enquanto o poder temporal se referia às 
riquezas acumuladas através de dízimos, ofertas e doações.

 Resposta: E

09. O controle da violência por meio da cristianização da cavalaria foi fundamental para consolidar o poder da Igreja Católica, assim como 
para manter o sistema feudal.

 Resposta: A

10. As palavras de Santo Agostinho reforçam as concepções cristãs medievais de crença na existência de um Deus único, ao qual todos 
devem se submeter, ignorando outras supostas divindades de cultos pagãos, considerados selvagens e inferiores.

 Resposta: D
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