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Germânicos, bizantinos e árabes; 
O mundo feudal; A Igreja medievalMódulo 5

Atividades para sala

01  A

 A questão remete à expansão do islamismo na Alta Idade 
Média, sobretudo durante a dinastia dos  Omíadas, 660-750. 
Apoiados no ideal da Guerra Santa, o islamismo expandiu 
sobre o Oriente Médio, norte da África e  Península Ibérica. 
Em 732, na Batalha de Poitiers, Carlos Martel (líder dos 
Francos) venceu os muçulmanos, impedindo a expansão 
pela Europa. De certa forma, era a vitória do cristianismo 
contra os “infi éis” dentro da Europa. Porém, os mouros 
permaneceram na Península Ibérica até 1492, quando 
foram, defi nitivamente,  expulsos.

02  C

 Uma característica marcante da civilização árabe é a tole-
rância demonstrada com os povos dominados e a convi-
vência pacífi ca. Como exemplo, tem-se a estadia dos árabes 
durante sete séculos na Península Ibérica. 

03  A

 Os árabes tinham grupos políticos importantes e eram 
divididos politicamente em cidades e tribos rivais. As 
pregações de Maomé, ainda em Meca, desagradavam à 
elite governante da cidade, que controlava o comércio e 
obtinha grandes lucros com a peregrinação à cidade. Essa 
elite temia que o monoteísmo acabasse com a prática da 
peregrinação e afetasse o comércio, daí as perseguições 
que resultaram na Hégira.

04  B

 A solidariedade política entre a nobreza guerreira era rea-
lizada em uma cerimônia chamada de homenagem e con-
solidava a união entre a nobreza feudal por meio de um 
pacto de honra e fi delidade conhecido como vassalagem.

05  E

 Qualquer instrumento utilizado pelos servos, ou até benfei-
torias nas posses do senhor, era motivo para cobrança de 
um tributo servil conhecido como banalidade.

06  A

 A forma social de trabalho formada no feudalismo foi uma 
síntese entre dois tipos de relações sociais anteriores: o 
escravismo romano e o clientelismo bárbaro. Essa síntese 
resultou na servidão feudal. 

07  C

 A Igreja condenava a usura como um pecado terrível por ser 
tida como sinal de ambição desmedida e de “roubo a Deus”.

08  A

 A mentalidade predominantemente teocêntrica dava ao 
clero uma forte infl uência ideológica, que passava pelo 
domínio sobre a interpretação da realidade e a justifi cação 
das diferenças sociais.

09  A

 O teocentrismo foi a ideologia predominante na Idade 
Média e deu à Igreja uma primazia que a conduziu ao topo 
do poder na sociedade medieval.

Atividades propostas

01  B

 O islamismo se desenvolveu durante a Idade Média e 
alcançou uma signifi cativa expansão territorial tanto 
ao Oriente como ao Ocidente (Península Ibérica). Essa 
 expansão foi motivada por fatores ligados à busca por 
terras férteis e à religião.

02  D

 A produção de ícones é uma das principais características 
da arte bizantina. Consistiam em uma representação sacra 
pintada sobre um painel de madeira, com ampla utilização 
de ornamentos dourados que simbolizam a mensagem 
cristã descrita nas palavras dos evangelhos. 

03  B

 A Península Ibérica apresentou forte infl uência muçulmana 
durante séculos, sendo responsável pela introdução de 
conhecimentos fi losófi cos, científi cos e técnicos em diver-
sas áreas, destacando-se a arquitetura e a tradução de 
obras de origem greco-romana, assim como novas técni-
cas de irrigação, que possibilitaram forte desenvolvimento 
da agricultura, em paralelo com o comércio. 

04  C

 O Alcorão é considerado o texto supremo do islã, escrito por 
Maomé sob a orientação direta e revelada de Alá (Deus).

05  B

 Os quatro primeiros califas (632-661) haviam conquistado 
o Oriente Próximo, do Irã ao Egito. Damasco caiu em 635; 
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Jerusalém, Antioquia e Basra, em 638, a Pérsia, em 637-650, 
e o Egito, em 639-642. De 661 a 750, os omíadas de Damasco 
continuaram a expansão territorial do califado para o leste 
(Afeganistão) e para o oeste (norte da África e Espanha).

06  A

 Os árabes muçulmanos apoiados no ideal de Guerra 
Santa expandiram-se ao longo dos séculos VII, VIII e IX, 
principalmente na dinastia do Omíadas. Pela localiza-
ção geográfica, esta civilização acabou elaborando uma 
síntese de vários povos, tais como o grego, o persa e o 
bizantino. As demais proposições estão incorretas. Esta 
civilização herdou muito da contribuição de outros povos. 
Não submeteu os povos conquistados pelas armas, bem 
como não deslocou as populações de maneira truculenta. 
Não desprezou a filosofia e as ciências, tendo em vista a 
contribuição de Avicena e Averróis.

07  D

 A vida do servo no sistema feudal era caracterizada pela 
opressão, obediência e alta tributação.

08  C

 A doação de senhorios era comum entre a nobreza e 
estava na base das relações entre suseranos e vassalos 
durante a Idade Média.

09  D

 Nota-se, pelas imagens, que os homens medievais conta-
vam seu tempo por meio dos ciclos agrícolas, denotando 
uma concepção de tempo natural. 

10  C

 O Edito de Rotário (Edictus Rothari) foi promulgado pelo 
rei lombardo Rotário em 643 e é composto por 388 arti-
gos, sendo redigido em latim. Abrangia não apenas a 
tradição nacional lombarda, mas também outras legisla-
ções bárbaras e também o Direito Romano (justiniano e 
 pré-justiniano).

 A maior novidade introduzida pela legislação de  Rotário foi 
a abolição da faida, isto é, da vingança privada, e sua subs-
tituição pelo guidrigildo, uma compensação em dinheiro 
do ofensor a quem havia sofrido o dano (ou a seus paren-
tes em caso de homicídio). O guidrigildo representava 
o valor de uma pessoa e não era um valor fixo, segundo 
a gravidade objetiva da ofensa sofrida, mas variava de 
acordo com a condição jurídica e a função exercida pela 
pessoa que havia sofrido o dano.   

11  B

 Com base na interpretação do texto, é possível perceber 
que o poder central se enfraqueceu. A estrutura de poder 
no mundo feudal é considerada localizada ou descentra-
lizada. A expressão latifundiários pode gerar pequena 
confusão, pois não é normalmente usada para designar 
os proprietários rurais que se tornam mais poderosos, 
geralmente tratados por “senhores feudais”.  

12  E

 O texto do dicionário faz menção à organização social da 
Idade Média, na qual o clero seria responsável por rezar, os 
nobres deveriam guerrear e os camponeses deveriam tra-
balhar para sustentar essa ordem estamental. No período 
pré-revolucionário, houve a contestação desse sistema 
social, pois não havia apenas camponeses “carregando” 
o Estado francês, mas também trabalhadores urbanos  
(sans-culottes) e a burguesia, constituindo alguns dos gru-
pos responsáveis pela Revolução Francesa. 

13  D

 Para a Igreja Católica, a economia deveria ser orientada por 
valores cristãos de forma a suprir as necessidades das pes-
soas e fomentar a solidariedade. No caso das atividades da 
burguesia nascente, o objetivo era o lucro individual, por-
tanto, uma prática condenável.

14  E

 As estruturas que se desenvolveram e formaram o feuda-
lismo agregaram aspectos de origem bárbara – como o 
valor dado ao militarismo e ao guerreiro – com elementos 
de origem romana – como o cristianismo. Dessa forma, a 
cultura da camada elitizada, a nobreza, prezava a  formação 
de cavaleiro como elemento fundamental. Desde a infân-
cia, os homens da elite aprendiam a lutar e cavalgar, ao 
mesmo tempo em que eram formados pelos valores 
morais da Igreja Católica, que propunha o uso da força 
para a defesa da Igreja, das donzelas e dos oprimidos, jus-
tificando ideologicamente a cultura bélica da nobreza. 

15  C

 O papa Gregório VII envolveu-se em uma forte controvér-
sia com o imperador Henrique IV a respeito da nomeação 
dos bispos dentro do Sacro Império Romano-Germânico; 
esse embate evidenciou o atrito entre a autoridade espiri-
tual do papa e a temporal do imperador.

16  B

 Dentro dos mosteiros medievais estavam concentrados 
o domínio e a produção cultural da Idade Média, dando 
a essas instituições poderes semelhantes à estrutura 
externa, na qual nobreza e clero detinham o poder por 
meio do monopólio do conhecimento.

17  C

 As imagens das igrejas católicas do medievalismo ser-
viam para ensinar os fiéis os perigos advindos da prá-
tica imperfeita da religião e os benefícios adquiridos a 
partir da boa prática. O trecho “Um Paraíso com harpas 
pintado/ E o Inferno onde fervem almas danadas/ Um 
enche-me de júbilo, o outro me aterra.” demonstra isso.

18  B

 Por meio do texto, busca-se justificar e legitimar a socie-
dade feudal com suas distinções de classes e poder social.


