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Baixa Idade Média; Cultura medievalMódulo 6

Atividades para sala

01  C

 A questão remete ao início da Baixa Idade Média. O texto 
aponta para o fi m das invasões bárbaras na Europa no 
século X e ao crescimento demográfi co que ocorreu em  
seguida, gerando a necessidade de aumentar a produção 
de alimentos, que teve como consequência uma revolução 
agrícola, na qual foram criadas novas técnicas de plantio 
e desmatamento. Com o aumento da produção de ali-
mentos, os excedentes passaram a ser vendidos, gerando 
lucros para os comerciantes.

02  A

 O fi nal da Idade Média é caracterizado por um processo 
de transformações socioeconômicas que envolveram as 
cidades. Se durante a Alta Idade Média a cidade mante-
ve-se isolada, durante a Baixa Idade Média, ela tendeu a 
crescer impulsionada por maior circulação de mercado-
rias provenientes do Oriente. O renascimento comercial e 
urbano possibilitou o surgimento da burguesia e das raízes 
do processo de acumulação de capital.  

03  B

 O texto do historiador Hilário Franco Júnior remete ao 
medievo na Europa. Basta observar as datas mencionadas 
no texto: séculos XI, XIII e XIV.

04  C

 Segundo a Igreja Católica pregava na Idade Média euro-
peia, o controle comportamental, que poderia gerar peca-
dos para a alma, era feito por meio de castigos corporais, 
que serviam para purifi car a alma e livrar dos pecados.   

05  C

 A cultura medieval estruturou-se com base na herança 
judaico-cristã e greco-romana; a esse patrimônio foi acres-
cida uma contribuição da civilização islâmica em diversos 
campos do conhecimento.

06  E

 A arte gótica, marcada por um jogo constante entre luz e 
sombra, criando ambientes na chamada penumbra, teve 
como características os arcos, em especial os ogivais, e os 
vitrais, constantes nas construções das igrejas.

Atividades propostas

01  A

 A partir do século XI, tem início um período de paz, tran-
quilidade e expansão de diversos setores da vida na 
Europa Ocidental, graças ao fi m das invasões, à  melhoria 
das técnicas agrícolas e à ausência de catástrofes climá-
ticas e epidemias. Nesse contexto, houve aumento da 
produção agrícola, crescimento demográfi co, retomada 
das atividades comerciais, crescimento das cidades e sur-
gimento da burguesia. 

02  A

 Nessa questão, é preciso fi car atento para o período de 
renascimento comercial e urbano, entre os séculos XI e 
XIII, que é caracterizado por inúmeros acontecimentos; 
entre eles se destacam: o Cisma do Oriente (1054); as 
 Cruzadas (1096-1270); reativação e criação de novas rotas 
de comércio; surgimento de um novo agente social, o 
burguês; expansão demográfi ca. Tal cenário foi repleto 
de problemas de ordem social e moral, levando e/ou for-
çando a Igreja a tentar instituir um controle maior sobre as 
populações – o “espiritual conduzindo o terreno”.  

03  A

 A Igreja Católica tinha um olhar muito negativo sobre o 
judaísmo. Os judeus eram associados ao comércio, à 
busca pelo lucro e à prática da usura, que não era permi-
tida pela Igreja, pois ela defendia o preço justo.

04  C

 O texto do historiador francês Jacques Le Goff aponta 
para as diferenças e semelhanças entre as cidades na 
Antiguidade, no medievo e na contemporaneidade. Ele 
defende que as cidades antigas são bem diferentes em 
relação às medievais, considerando inúmeros aspectos, 
como a organização espacial, que nas cidades antigas 
estava sob o poder da elite agrária, enquanto as cidades 
medievais estavam vinculadas aos comerciantes. Portanto, 
para Le Goff, as cidades medievais estão mais próximas 
das cidades contemporâneas na questão do comércio, do 
poder da burguesia, das atividades produtivas e das trocas 
comerciais vinculadas a uma economia monetária. 

05  B

 Na fase da Baixa Idade Média, quando as cidades começa-
ram a ressurgir e o comércio começou a renascer, os mer-
cadores passaram a estar envolvidos em trocas  comerciais  
com territórios mais amplos; a partir disso, tiveram que 
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lidar melhor com a gestão do tempo, de modo a obter 
maiores lucros.

06  D

 As cruzadas foram movimentos militares patrocinados e 
incentivados pela Igreja Católica. Usando de sua grande 
influência sobre a sociedade, a Igreja convocou e conven-
ceu os fiéis a pegarem em armas para recuperar Jerusalém 
dos muçulmanos sob a promessa de que todos os seus 
pecados seriam perdoados.

07  D

 A partir do século XII, diversos agentes sociais reivindica-
ram o conhecimento de habilidades que só eram possíveis 
com o domínio da leitura e da escrita. Paralelamente, os 
burgueses também fizeram semelhante reivindicação com 
o intuito de calcular seus lucros, elaborar contratos e redi-
gir letras de câmbio.

08  B

 As primeiras universidades foram surgindo de forma 
espontânea e agregavam indivíduos de diferentes origens. 
Com relação a essa imensa diversidade, é importante ressal-
tar que o conhecimento científico produzido pelos árabes e 
bizantinos também foi de fundamental importância para o 
desenvolvimento dos primeiros cursos a serem lecionados.

09  C

 O estilo gótico desenvolveu-se na Europa, principalmente  
conhecido na França, durante a Baixa Idade Média, e é iden-
tificado como a “arte das catedrais”. A partir do século XII, 
a Europa conheceu transformações importantes, caracteriza-
das pelo desenvolvimento comercial e urbano e pela centra-
lização política, elementos que atestam as transformações do 
mundo feudal. No entanto, a arraigada cultura religiosa e o 
movimento cruzadista preservaram o papel e a importância 
da Igreja Católica na sociedade.

10  A

 A concepção de um período histórico denominado “Idade 
das Trevas” ainda é presente na atualidade, porém ela é 
rejeitada pela maioria dos historiadores. Estudos ressaltam os 
avanços alcançados no período, como o desenvolvimento da 
cartografia e o progresso no domínio marítimo, e não apenas 
os problemas enfrentados pela sociedade europeia.  

11  A

 O enunciado sugere uma convergência de elementos das 
festas pagãs e cristãs, unidas pelo gosto popular, e não 
um confronto entre elas. Esse confronto, embora o texto 
não diga explicitamente, estava relacionado à condenação 
da Igreja às práticas de origem reconhecidamente pagãs, 
como o Carnaval.

12  B

 A escolástica pode ser entendida como o conjunto 
de doutrinas filosófico-teológicas cultivadas nas 

escolas e universidades medievais. Os traços característicos 
da  escolástica são os seguintes:

 pensamento dos gregos subordinado à Teologia (o 
Direito era pensado com base na Teologia, pois Deus 
é o seu fundamento);

 defesa da Igreja contra as instituições seculares;

 método lógico-formal. Com Tomás de Aquino, tem-se 
a nova escolástica dominicana, baseada na teoria de 
Aristóteles sobre a justiça, valendo-se dos ensinamen-
tos do Direito Romano.


