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01. A peste, a fome, a guerra e as revoltas camponesas foram elementos que marcaram a chamada crise do século XIV, contribuindo 
decisivamente para o declínio do sistema feudal, que dava sinais de enfraquecimento desde o Renascimento Comercial e Urbano, 
resultantes das Cruzadas. A crise do Feudalismo se deu ainda com o enfraquecimento da nobreza e o fortalecimento do poder real, 
na centralização política dos Estados modernos que se constituíam.

 Resposta: C

02. Um conjunto de fatores pode ser considerado para a contribuição da propagação, como a precariedade das condições de higiene nas 
cidades, a precariedade de hábitos de higiene pessoal ou o desconhecimento das causas da doença. O comércio europeu atravessava 
um momento de grande desenvolvimento, conduzido principalmente por mercadores italianos que passaram a dominar as rotas e 
portos do mar Mediterrâneo. Na Europa havia grande efervescência do comércio e da vida urbana.  

03. A crise do século XIV provocou importantes transformações no mundo feudal europeu, com destaque para o fortalecimento do poder 
real e as contestações ao poder da Igreja, bem como aos seus valores.

 Resposta: A

04. A Peste Negra dizimou grande parte da população urbana europeia e foi apontada como sinal do fim dos tempos e castigo divino para 
os pecados humanos. As defasagens alimentares, o ambiente urbano sujo, sem saneamento e água encanada, bem como a falta de 
higiene tornaram a situação favorável para a proliferação de doenças nas cidades europeias.

 Resposta: C

05. Com o fim das guerras e a revolução agrícola, houve um grande aumento populacional.

 Resposta: E

06. Na Baixa Idade Média ocorreu um enfraquecimento do poder local dos senhores feudais. A aliança entre as burguesias nacionais e os 
soberanos dos Estados modernos incentivou o desenvolvimento do capitalismo e da economia monetária na Baixa Idade Média.

 Resposta: D

07. A expressão Guerra dos Cem Anos, surgida em meados do século XIX, identifica uma série de conflitos armados, registrados de 
forma intermitente, durante o século XIV e o século XV (1337-1453), de acordo com as datas convencionais, envolvendo a França e a 
Inglaterra. A longa duração desse conflito explica-se pelo grande poderio dos ingleses de um lado e da obstinada resistência francesa 
do outro. Ela foi a primeira grande guerra europeia que provocou profundas transformações na vida econômica, social e política da 
Europa Ocidental. A França foi apoiada pela Escócia, Boêmia, Castela e Papado de Avignon. A Inglaterra teve por aliados os flamengos, 
os alemães e portugueses. A questão dinástica que desencadeou a chamada Guerra dos Cem Anos ultrapassou o caráter feudal das 
rivalidades político-militares da Idade Média e marcou o teor dos futuros confrontos entre as grandes monarquias europeias.

 Resposta: D

08. A localização geográfica da península Itálica tornou as cidades italianas importantes centros comerciais na Baixa Idade Média, o que 
favoreceu a posição destacada das cidades italianas no Renascimento Comercial.

 Resposta: E

09. A Peste Negra insere-se no contexto da crise do século XIV e é considerada uma manifestação do esgotamento do sistema feudal. 
Quanto ao aspecto econômico, as altas taxas de mortalidade ocasionaram a escassez de mão de obra, levando à superexploração dos 
servos pelos senhores feudais e às consequentes revoltas camponesas, destacando-se as jacqueries, além de mudanças nas relações 
de trabalho. Tais eventos acabaram por gerar a crise do trabalho servil.

 Resposta: B

10. O desenvolvimento do comércio e das cidades estimularam transformações nos comportamentos e formas de pensar das pessoas na 
Europa do final da Idade Média. Desta forma, a razão e o empirismo passaram a pautar o conhecimento humano.

 Resposta: A
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