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HISTÓRIA 1 – Volume 1 
RESOLUÇÕES - EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  D 

A criação do Serviço do Patrimônio Histórico 
Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, tinha como 
objetivo proteger o patrimônio artístico e histórico 
brasileiro. Essa instituição surge durante o Estado 
Novo (1937-1945), período no qual o governo 
autoritário de Getúlio Vargas tinha como pano de 
fundo o nacionalismo e patriotismo, que valorizava o 
patrimônio histórico e artístico nacional como forma 
de preservar a identidade e a memória da nação. 

 
02.  B 

A conservação e valorização do patrimônio 
cultural de um povo contribui, de forma decisiva, 
para a construção de uma identidade nacional.   

 
03. E 

A hibridez cultural resulta do fenômeno da 
aculturação, uma vez que uma cultura que absorve 
aspectos de outra e mantém características que 
herdou de sua convivência “original” não é “pura”. O 
texto argumenta que a hibridez surge no momento 
em que o grupo absorve traços culturais de sua nova 
convivência, enquanto mantém suas conexões com 
suas raízes culturais. 

 
04.  A 

O texto expressa, de forma clara, o quanto o 
folclore se atualiza e se modifica cotidianamente. 
Desta forma, a única alternativa plausível é a A.  

  
05. A 

O texto de Jean Léry demonstra como as diferenças 
entre a cultura indígena e a europeia determinam 
diferentes usos para produtos, força de trabalho e 
economia. Para os indígenas, a madeira do pau-
brasil só poderia servir para subsistência; na Europa, 
era um artigo de luxo (permitia o tingimento de 
tecidos finos), desencadeando a organização de 
uma atividade extrativista no Brasil. 

 
06.  C 

Em seu texto Bertolt Brecht (dramaturgo e poeta 
que viveu entre 1898-1956) critica a memória 
histórica que destaca os feitos das elites e dos 
governantes, deixando de lado a participação dos 
trabalhadores e das pessoas comuns. Para ele, a 
participação do povo é mais importante do que dos 
seus governantes, pois foi o povo que construiu os 
grandes monumentos e formou as grandes 
civilizações. 

 
07. A 

A Guerra de Canudos foi um dos primeiros e mais 
importantes movimentos messiânicos a eclodir no 
Brasil do final do século XIX. Ocorrido em um 
contexto de revoltas populares na Primeira República, 
representa uma fase importantíssima da nossa 

história. Dessa maneira, a conservação de sua 
memória é essencial e o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tem como 
função preservá-la.  

  
08.  E 

A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, ao 
estabelecer o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira, visa incluir na educação a matriz 
essencial de nossa cultura que se encontrava 
marginalizada ou mesmo fora do currículo escolar 
até então, num claro reconhecimento da 
pluralidade étnico-racial do Brasil. 

 
09.  E 

O Congado ou Festa da Coroação do Rei do Congo 
é uma manifestação cultural que existe desde o 
período colonial em várias partes do Brasil. Tal 
festa tinha uma grande participação de escravos, 
que faziam uma representação dos reinos 
existentes na África sincretizados com o culto 
religioso católico. A congada contribuía para uma 
ressignificação cultural de tradições africanas, ou 
seja, mesclava elementos das tradições negras às 
tradições europeias, para que as primeiras 
fossem melhor aceitas na sociedade branca 
escravista. 

 
10.  D 

O texto demonstra o caráter popular das festas 
de devoções na sociedade colonial brasileira, pois 
vários segmentos da sociedade participavam 
dessas comemorações, como escravos, padres, a 
elite, entre outros. Tal caráter, comum na prática 
religiosa católica colonial, impressionou o viajante, 
visto que essa forma de interação nas 
comemorações religiosas era incomum na 
Europa.  

 
AULA 02  
   
01.  C  

Os trechos “olhamos o homem alheio às 
atividades públicas não como alguém que cuida 
apenas de seus próprios interesses, mas como 
um inútil” (Texto I) e “um cidadão integral pode 
ser definido pelo direito de administrar justiça e 
exercer funções públicas” (Texto II) são 
demonstrativos das opiniões dos autores, que 
julgam a cidadania pela participação política das 
pessoas.   

   
02.  B 

A resposta correta é a letra B, pois a opção 
interpreta acertadamente a sentença 
estabelecida por Aristóteles, que vincula o direito 
à cidadania a um grupo seleto de indivíduos. 
Deste modo, devemos perceber que até mesmo a 
política ateniense, símbolo maior da democracia 
na Antiguidade, fora estabelecida a partir de um 
série de critérios que limitavam o pleno gozo da 
cidadania pelos homens que habitavam essa 
cidade-Estado.  
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03.  E 
O surgimento da filosofia grega está intimamente 
relacionado com o aparecimento da polis (cidade-  
-Estado) e o desenvolvimento de atividades 
intelectuais e reflexivas. Assim, o pensamento 
racional e sistemático passou a ter lugar dentro 
da Grécia antiga.   

 
04.  D 

A democracia representa um “regime político em 
que a soberania é exercida pelo povo, pertence ao 
conjunto de cidadãos”. Dessa maneira, ela é 
associada à charge como uma vacina perfeita 
contra o despotismo, pois assinala a importância 
da manutenção de direitos políticos a todos os 
cidadãos. 

 
05.  B 

Os textos focalizam a necessidade do livre curso da 
informação como esteio do Estado Democrático. Os 
meios de comunicação têm, portanto, de ser livres 
para cumprir seu papel assegurador da democracia. 

 
06.  A 

Apesar da ideia de isonomia garantir igualdade de 
tratamento entre os cidadãos na Grécia Antiga, 
cumpre ressaltar que o conceito de cidadão, por 
sua vez, era bastante restrito. Eram considerados 
cidadãos os gregos adultos, livres, homens, 
proprietários de terras e de escravos. Logo, a 
maioria da população não era considerada cidadã 
e não se beneficiava da isonomia jurídica. 

 
07.  C 

A partir do texto, podemos observar que a única 
comparação viável é que as duas civilizações 
tinham cidades autônomas e independentes entre 
si, marcadas pelos muros ao entorno que 
delimitavam as “cidades indígenas”, assim como 
as cidades-Estado, que eram independentes, 
tendo suas produções e rituais próprios, apesar 
de partilharem laços culturais, como a língua. 

 
08.  D 

O texto aborda o destacável sentimento grego de 
pertencimento a uma mesma cultura, apesar da 
fragmentação política, característica da divisão 
em cidades-Estado, típica da Grécia Antiga.   

 
09.  D 

Segundo o texto, o cidadão ateniense – os homens, 
maiores de 21 anos e atenienses natos – enxergava 
a polis (cidade-Estado) como o lugar da prática do 
exercício político.   

 
10.  D 

A democracia foi criada a partir das reformas 
políticas de Clístenes em Atenas, no ano de 509 a.C.. 
O auge deste regime foi no século V a.C., conhecido 
como século de ouro, ou século de Péricles. Diferente 
da democracia representativa atual, que possui uma 
ampla concepção de cidadania, a democracia grega 
antiga era bem mais restrita quanto à cidadania. 

Mulheres, escravos e estrangeiros não tinham 
direitos políticos. Desta forma, próximo de 10% da 
população da pólis era considerada cidadã.   

 
AULA 03  
 
01.  A  

Entre as polis gregas, denominadas de cidades-          
-Estados, Esparta foi caracterizada pelo militarismo, 
a formação guerreira de seus habitantes e o 
conservadorismo (não evoluiu no campo da política). 
Neste sentido, diferente de Atenas, Esparta não 
possuía uma vocação marítima, não conheceu a 
democracia, não tinha uma vocação para o debate 
filosófico. Entre as cidades-Estado gregas da 
Antiguidade, Esparta é a que mais se assemelha a 
Roma no que diz respeito ao militarismo.    

 
02.  E 

O fragmento faz alusão à cidade-Estado (ou pólis), 
a unidade de organização política básica do 
mundo grego na Antiguidade. 

 
03.  A 

O funcionamento da democracia, tanto em 
Atenas, na Antiguidade, como no Brasil de hoje, 
está atrelado ao exercício da cidadania, ou seja, 
só os cidadãos podem participar e atuar na vida 
pública. 

 
04.  C 

A mulher ateniense, como ressalta a música, era 
submissa ao homem e não desempenhava 
nenhum tipo de participação política ou social, 
uma vez que sequer era considerada cidadã (já 
que cidadãos, em Atenas, eram apenas os 
homens, maiores de 21 anos e filhos de pais 
atenienses).   

 
05.  C 

As Guerras Médicas, também chamadas de 
Guerras Greco-Pérsicas, foram travadas entre o 
Império Persa e as cidades-Estado gregas. Após 
vencerem os persas, as cidades gregas formaram 
a Liga de Delos para se protegerem de eventuais 
futuras guerras no Mediterrâneo. A liderança 
dentro da Liga era de Atenas.   

 
06.  C 

A democracia ateniense era, ao mesmo tempo, 
direta e excludente, porque apenas aqueles 
considerados cidadãos podiam exercê-la: homens, 
maiores de 21 anos e filhos de pais atenienses.   

 
07.  B 

Tanto na Grécia Antiga quanto nas colônias 
portuguesas, os escravos eram a base do sistema 
econômico, uma vez que os mesmos eram os 
principais – e, às vezes, únicos – braços de 
trabalho.   
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08.  B 
Ao contrário das modernas democracias, onde a 
população elege representantes através do voto, 
a democracia ateniense era direta, permitindo aos 
cidadãos participação direta na Eclésia, a 
assembleia popular. 

 
09.  B 

O documento histórico apresenta um choque 
cultural entre gregos e persas. Os gregos, com 
sua cultura antropocêntrica e sua experiência 
política democrática, transformaram seus 
espaços públicos, como praças e mercados, em 
verdadeiros espaços populares, onde se 
comprava, vendia, discutia-se política, enfim, onde 
a vida cotidiana simplesmente acontecia. Essa 
percepção de espaço público não se observa 
entre os persas, imersos numa visão de mundo 
pautada por um regime teocrático despótico, por 
isso a crítica do imperador Ciro ao uso das praças 
gregas. 

 
10.  C 

A escravidão por dívida foi uma situação de 
exceção na Antiguidade, ou seja, não atingiu a 
maioria dos camponeses e, portanto, essa 
situação não foi determinante para o 
desenvolvimento econômico. A maioria dos 
escravos provinha dos prisioneiros de guerras. 
Em Atenas, o legislador Sólon aboliu a escravidão 
por dívidas, libertando os que se encontravam 
cativos por essa modalidade de escravidão.  

 
AULA 04  
 
01.  E 

A primeira afirmação está errada, pois as leis 
sempre foram importantes na história romana, 
mesmo no período imperial, de maior 
centralização política. Também está errada a 
segunda afirmação, pois no período imperial, 
apesar de haver eleição para o Senado, esta 
instituição estava subordinada ao poder imperial. 
No período republicano, a ideia de cidadania 
atingiu sua expressão máxima, decaindo 
posteriormente com o estabelecimento do 
Império.  

 
02.  B 

O regime fascista de Mussolini tinha como 
característica o nacionalismo exaltado. Logo, o 
uso de figuras históricas importantes do passado 
romano ajudava a fortalecer a imagem da Itália 
fascista.   

 
03.  E 

Nas cidades das antigas civilizações grega e romana, 
o poder dos cidadãos estava fundamentalmente 
associado à posse da terra, uma vez que as 
atividades agropastoris ocupavam importante papel 
na estrutura econômica de tais sociedades.  

 
 

04.  C 
Um dos impactos que a expansão territorial 
romana produziu foi a absorção, pelos romanos, 
de elementos culturais de outros povos, em 
especial dos gregos. As divindades gregas 
passaram a ser adoradas em Roma, com nomes 
em latim (o Zeus dos gregos passa a ser 
chamado de Júpiter pelos romanos).  

 
05.  E 

Apesar da ampliação das instituições políticas da 
Roma republicana e, até mesmo, da elaboração de 
leis escritas, a aristocracia, proprietária de terras 
e descendente das primeiras tribos romanas, 
continuava a controlar o poder.  

 
06.  C 

Na gênese das muitas revoltas de escravos que 
eclodiram ao longo da história das Civilizações 
Clássicas (Grécia e Roma), encontram-se a brutal 
exploração da massa escrava, bem como os 
maus-tratos impostos à mesma pelos senhores. 

 
07.  D 

Para que os romanos controlassem toda a bacia 
do Mediterrâneo, o choque com Cartago foi 
inevitável. As três guerras que os romanos 
travaram com os cartagineses, nas quais foram 
vencedores, ficaram conhecidas como Guerras 
Púnicas. 

 
08.  A 

Durante a crise da República romana, muitos 
generais passaram a estender sua influência para 
o campo político, graças à força militar decorrente 
dos laços de fidelidade estabelecidos com seus 
exércitos. 

 
09.  A  

As conquistas romanas que se seguiram ao 
conflito com Cartago (Guerras Púnicas) não só 
dinamizaram o comércio de Roma como 
consolidaram o modo de produção escravista, 
provocando profundas alterações econômicas, 
sociais e políticas, responsáveis pela crise que 
assolou a República romana e que levou, 
posteriormente, à implantação do Império.  
 

10.  D  
O expansionismo romano reforçou o poder dos 
grandes generais, que passaram a contar com a 
devotada lealdade e obediência de seus exércitos. 
À medida em que as disputas pelo poder 
cresciam na República romana, ao lado do 
aumento das tensões sociais, alguns desses 
generais passaram a se envolver em questões 
políticas, cenário que caracterizou os últimos anos 
da história do regime republicano em Roma. 
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AULA 05 
 
01.  B 

Como o próprio fragmento deixa claro, quando a 
legislação era transmitida oralmente, as classes 
superiores “manipulavam a justiça de acordo com 
seus interesses”. A partir das primeiras leis escritas 
(Lei das Doze Tábuas), ocorreu a extensão do direito 
de cidadania às classes inferiores.   

 
02.  A     

No fim da década de 70 a.C., a Sicília (Sul da 
península itálica) foi palco de uma das maiores 
rebeliões de escravos na história de Roma. Sob a 
liderança de Espártaco, milhares de escravos 
passaram a lutar pelo fim da condição servil e por 
melhores condições de vida. O general Crasso 
conseguiu, depois de intensos combates contra 
os rebeldes, esmagar a revolta. 

 
03.  B 

O Direito foi um dos mais notáveis legados dos 
antigos romanos. As regras jurídicas observadas 
na cidade de Roma e em seus vastos domínios 
legitimavam, entre outras coisas, uma sociedade 
patriarcal e escravista.  

 
04.  A 

O fragmento deve ser entendido no contexto das 
invasões bárbaras (“a nossa jurisdição entrou em 
decadência ao longo da fronteira”), que 
enfraqueceram o Império, culminando na 
conquista de Roma pelo hérulos, em 476. 

 
05.  E 

Os textos fazem referência ao colonato, 
instituição estabelecida pelo governo romano que 
fixava em caráter definitivo os colonos às terras 
dos grandes latifundiários (as villas). Começava a 
se desenhar a servidão que marcaria a história da 
Europa ocidental no medievo. 

 
06. E 

As civilizações grega e romana se destacaram, no 
campo político, pelo desenvolvimento das práticas 
democráticas de cidadania (no caso dos gregos) e 
instituições republicanas de governo (no caso dos 
romanos), o que contrasta com as monarquias 
teocráticas que predominaram na Antiguidade 
oriental (Egito e Mesopotâmia).  

 
07.  C 

A alternativa C enumera corretamente fatores que 
contribuíram para a queda de Roma – a crise do 
sistema escravista, que abalou a economia do 
Império, e a anarquia militar, responsável pela 
instabilidade política. 

 
08.  D 

Ao liberar o casamento entre patrícios e plebeus, 
a Lei Canuléia permitiu que plebeus ricos se 
casassem com patrícios, o que deu origem a uma 
nova elite com poderes econômicos e políticos. 

09.  A 
O fragmento descreve a crise do sistema escravista 
de produção, que forçou os latifundiários a arrendar 
suas terras a homens livres (colonos), com o objetivo 
de manter a produção, uma vez que a escassez de 
escravos impedia que se continuasse a usar o 
trabalho compulsório nas villas. 

 
10.  C 

Os cristãos eram vistos como elementos subversivos 
pelas autoridades romanas, pois sua pregação, 
baseada em ideias como a igualdade de todos os 
homens aos olhos de Deus e o caráter universal do 
amor divino, ameaçava os fundamentos imperialistas 
e escravistas do Império. 

 
AULA 06 
 
01.  C 

Observe o início do texto de Nietzche: "A filosofia 
grega parece começar com uma ideia absurda". 
Em seguida, ele mostra a ideia da água como 
matriz de todas as coisas e explica a razão desse 
pensamento estar correto. O início da filosofia 
grega se deu, portanto, pela necessidade de 
buscar a causa primeira das coisas, 
principalmente sem usar mitologia ou ideias 
religiosas. 

 
02.  C 

Mesmo respeitando a tradição religiosa, através 
da mitologia, a liberdade de expressão e o 
reconhecimento do homem como centro de sua 
cultura constituíam a base do pensamento grego, 
que lhe permitiu atingir um nível superior ao de 
outros povos. 

 
03.  A 

Trata-se de uma questão de interpretação de 
texto, que não exige maiores conhecimentos 
históricos. Percebe-se pela leitura que o crescente 
imperialismo romano produz um impacto cultural 
que é percebido pelo uso da arte como 
instrumento propagador das façanhas militares.   

 
04.  A 

Heródoto foi o principal cronista grego da 
Antiguidade, considerado como o “pai da História”. 
Suas obras retratavam de forma racional o 
desenvolvimento das sociedades, destacando o 
comportamento humano. Tucídides escreveu a 
História da Guerra do Peloponeso, um dos mais 
importantes eventos do período clássico, envolvendo, 
principalmente, as duas mais importantes cidades 
gregas – Atenas e Esparta. 

 
05.  D 

A imagem representa uma construção típica da 
arquitetura grega, característica cultural que 
acompanhou o processo de colonização dessa 
região conhecida como Magna Grécia.  
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06.  D 
Apesar do desenvolvimento da ciência do Direito, 
a sociedade romana manteve sua estrutura 
fundamentada no patriarcalismo familiar, onde o 
pater subordinava à sua autoridade a mulher, os 
filhos e os escravos. 

 
07.  A 

Em meados do século V a.C., foram publicadas as 
primeiras leis escritas, que receberam a 
denominação de “Lei das Doze Tábuas”. Tratou-se 
de uma importante conquista da plebe romana, pois 
rompeu com o monopólio da interpretação dos 
patrícios sobre os costumes e tradições.    

 
08.  C 

O fragmento destaca um importante traço da cultura 
grega: a glorificação do homem como a figura central 
do universo (antropocentrismo). 

 
09.  E 

O Direito romano foi um importante instrumento 
para a mediação de conflitos e regulamentação 
das relações entre os cidadãos e o Estado, bem 
como entre os próprios cidadãos.   

 
10.  A 

A civilização grega se originou a partir da fusão de 
povos e culturas muito diferentes: aqueus, jônios, 
eólios, dórios. Esses povos indo-europeus se 
misturaram aos pelágios, os primitivos habitantes 
do território grego. Foi desse caldeirão étnico e 
cultural que surgiu o povo grego. 

 
AULA 07 
 
01.  E 

As invasões bárbaras aniquilaram o Império Romano 
do Ocidente. O mundo feudal se formou, portanto, em 
meio a essa situação caótica. Assim, uma 
característica econômica básica do feudalismo foi a 
ruralização da economia com vistas à produção de 
subsistência. 

 
02.  A 

A conversão dos reis francos à fé cristã permitiu o 
estabelecimento de uma aliança entre tal reino e 
a Igreja. Essa aliança foi decisiva para impedir o 
avanço dos muçulmanos na Europa, pois foi um 
governante franco (Carlos Martel) que barrou a 
expansão árabe no continente europeu (só a 
Península Ibérica caiu em poder dos muçulmanos). 

 
03.  E 

A questão faz referência à expansão do império 
árabe islâmico sobre o Oriente Médio, Norte da África 
e Península Ibérica. Os árabes faziam uma ponte 
entre Oriente e Ocidente no campo econômico e 
cultural. Possuíam uma gama de conhecimento sobre 
diversas áreas do saber como Matemática, Física, 
Química, Medicina, entre outras. Portanto, 
significativos conhecimentos foram transmitidos 

pelos árabes às regiões que caíram sob seu domínio 
(no caso europeu, a Península Ibérica). 

  
04.  B 

O Império Romano do Ocidente caiu em finais do 
século V. A sociedade romana foi destruída por 
motivos internos e externos ao próprio Império. As 
complexas causas de sua crise foram precipitadas 
pelo movimento dos escravos, dos colonos e das 
conquistas dos bárbaros. Júlio César descreveu a 
vida dos bárbaros, no seu contato durante a 
conquista da Gália. Viviam em tribos seminômades e 
suas principais atividades eram a pecuária, a caça e 
a guerra. Organizavam-se em clãs. Quando se 
converteram em sedentários, desenvolveram uma 
agricultura predatória. Este tipo de agricultura 
demandava extensões crescentes de terras, e é por 
isso que hostilizaram as fronteiras do Império 
Romano até sua derrubada final. 

 
05. B 

Diante das invasões germânicas, as populações 
urbanas procuraram se refugiar nas grandes 
propriedades rurais em busca de segurança. Isso 
contribuiu para reforçar o poder dos grandes 
proprietários de terras no âmbito local, em 
detrimento do poder central que se esfacelava. 
 

06.  C 
Os constantes conflitos religiosos entre os 
cristãos romanos e bizantinos provocaram o 
Cisma do Oriente, que dividiu a cristandade em 
católicos romanos e cristãos ortodoxos. O bispo 
de Roma (papa) consolida de vez sua autoridade 
sobre os cristãos da Europa ocidental e o bispo de 
Constantinopla (patriarca) faz o mesmo em 
relação à Europa oriental. 

 
07.  A 

Os árabes foram responsáveis por difundir uma 
enorme gama de conhecimentos na Europa, 
particularmente na Península Ibérica, região por 
eles conquistada, como as obras do filósofo grego 
Aristóteles, fruto do trabalho de Averróis.  

 
08.  A 

Os medos que circundavam a população europeia 
da Idade Média eram tanto materiais quanto 
espirituais, e estão bem especificados na 
alternativa A. Esses medos ajudaram a configurar 
a Idade Média socialmente, contribuindo para a 
formação das relações sociais entre nobres e 
servos e para o alargamento do poder da Igreja 
Católica. 

 
09.  A 

Os árabes, apoiados no ideal de “guerra santa”, 
expandiram-se muito ao longo dos séculos VII, VIII 
e IX. Pela localização geográfica, esta civilização 
acabou elaborando uma síntese de vários povos, 
tais como os gregos, os persas e os bizantinos, 
entre outros. Esta civilização herdou muito da 
contribuição de outros povos. Não submeteu os 
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povos conquistados pelas armas e nem deslocou 
as populações de maneira truculenta. Não 
desprezou a filosofia e as ciências, basta observar 
as contribuições de Avicena e Averróis. 

 
10.  D  

O governo de Carlos Magno foi visto pela Igreja 
como uma oportunidade de restaurar o antigo 
Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, 
expandir cada vez mais a fé cristã pela Europa, o 
que reforçaria ainda mais o poder do clero.   

 
AULA 08  
 
01.  C 

Devido à carga de impostos que os servos tinham 
que pagar no sistema feudal, a possibilidade de 
melhora na qualidade de vida desse grupo social era 
muito difícil, porque dependia, fundamentalmente, do 
aumento do nível de produção.   

 
02.  D 

A sociedade medieval era estamental. Nela o 
status social dos indivíduos era determinado por 
sua origem de nascimento, o que torna essa 
posição imutável. A Igreja Católica reforçava, 
mediante seu poder ideológico, através da 
Doutrina das Três Ordens, a percepção de que 
cada estamento ou ordem possuía sua função, 
previamente determinada pelo próprio Deus. 

 
03.  C 

As estruturas que se desenvolveram e formaram 
o feudalismo agregaram elementos de origem 
bárbara – como valor militar e do guerreiro – com 
elementos de origem romana – como o 
cristianismo. Dessa forma, a cultura da camada 
elitizada, a nobreza, prezava a formação do 
cavaleiro como elemento fundamental. Desde a 
infância, os homens da elite aprendiam a lutar e a 
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, justificando 
ideologicamente a cultura bélica da nobreza. 

 
04.  C  

Enquanto o Texto I retrata aspectos do Modo de 
Produção Asiático, adotado pelos antigos egípcios, o 
Texto II destaca características do Sistema Feudal, 
que predominou na Europa Ocidental durante a Idade 
Média. 

 
05.  B 

O texto do bispo Adalberon de Laon faz referência 
aos três estamentos no contexto feudal: clero, 
nobreza e servo possuíam uma função específica no 
mundo medieval. O clero cuidava da parte espiritual, a 
nobreza protegia a sociedade e o servo produzia a 
base material da sociedade. Diferente do contexto 
capitalista, que valoriza o trabalho e a eficiência 
produtiva, no mundo feudal o trabalho era concebido 
de maneira negativa e a produção era baixa.   

06.  B 
Durante o medievo prevaleceu o coletivo sobre o 
individual, o indivíduo só se percebe dentro do grupo 
ou estamento que está inserido, não havia a ideia de 
indivíduo consolidada. No início da Idade Moderna, a 
partir de alguns acontecimentos históricos como o 
Renascimento Cultural, a ideia de indivíduo começou 
a ganhar força. Ao longo do mundo moderno, o 
individualismo se fortaleceu, acompanhando o 
próprio desenvolvimento do capitalismo. O texto 
mostra como no mundo medieval a ideia de coletivo 
estava presente dentro do ambiente doméstico, onde 
se compartilhava facas e talheres.  

 
07.  E 

A figura aponta para a estrutura estamental da 
sociedade que se desenvolveu na Europa 
ocidental durante a Idade Média. Nessa estrutura, 
a mobilidade era praticamente inexistente e os 
estamentos eram ideologicamente controlados 
pela Igreja, a mais poderosa instituição da época. 

 
08.  C 

Mediante a Doutrina das Três Ordens, a Igreja 
Católica estabeleceu uma legitimação da ordem 
social vigente: caberia ao clero rezar, à nobreza 
combater e ao campesinato trabalhar. Essa divisão 
de funções era vista como sagrada, idealizada pelo 
próprio Deus.  

 
09.  A 

Características típicas do Feudalismo, como a 
ruralização, a vassalagem e a servidão tiveram 
origem em hábitos germânicos, como os 
apresentados na alternativa A.   

 
10.  D 

No sistema feudal, os servos deviam aos 
senhores diversas obrigações, como a talha, a 
corveia, as banalidades, a capitação etc. 

 
AULA 09  
 
01.  B 

Em meio ao fragmentado mundo feudal, cuja 
autoridade estava diluída entre vários senhores, uma 
instituição destacou-se como monopolizadora do 
conhecimento, acumuladora dos poderes temporal e 
espiritual: a Igreja Católica. Ocupando papel 
preponderante no aspecto econômico, a Igreja era 
rica proprietária de terras, dominando econômica, 
política e ideologicamente a sociedade europeia. 

 
02.  D 

A questão propicia uma reflexão sobre a Igreja na 
Idade Média como um todo, embora o texto se 
refira ao século XI. A simonia não foi exclusividade 
da Idade Média. O celibato se explica, em parte, 
pela necessidade que a Igreja tinha de resguardar 
seu patrimônio, mas também por influência de 
concepções pré-cristãs. No processo de 
fortalecimento da Igreja, a aliança com o poder 
temporal foi da maior importância, especialmente 
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com os francos, como também o patrimônio que 
possibilitava o assistencialismo, sobretudo se 
considerarmos a ausência do Estado. Vários 
movimentos heréticos se deram na Idade Média e 
isso se explica, em parte, porque a Igreja não 
tinha ainda uma doutrina definida. Sobre a 
natureza de Cristo, por exemplo, surgiram várias 
heresias como o arianismo, o nestorianismo, o 
monofisismo etc. A diversidade de pensamento 
dentro da Igreja também se expressa na questão 
da riqueza/pobreza. São Francisco de Assis difere 
radicalmente daquele bispo do século XI. 
Enquanto este negocia coisas sagradas, aquele 
prega a pobreza. Esse quadro está bem retratado 
no livro O nome da rosa e no filme de igual nome.  

 
03.  D 

A individualidade é um traço da sociedade 
capitalista. A sociedade feudal se caracterizava na 
sua mentalidade e sensibilidade pelo forte 
sentimento de coletividade. Era esse sentimento a 
resposta do homem medieval à insegurança 
quanto ao futuro, quer este se relacione aos 
aspectos materiais da existência, quer se 
relacione à salvação da alma. Daí porque o 
homem da Idade Média era o homem da aldeia, do 
grupo, da corporação, da Igreja.  

 
04.  C 

A conversão dos bárbaros germânicos à fé cristã foi 
um elemento decisivo para a sobrevivência e 
fortalecimento da Igreja em meio ao 
desmoronamento do Império Romano do Ocidente. 

 
05.  B 

Durante a Idade Média, a Igreja acumulou um 
extraordinário poder político, econômico, social e 
cultural. Detentora do monopólio da cultura, ela foi 
capaz de impor uma visão de mundo pautada no 
teocentrismo, controlando a mentalidade do 
homem medieval.  

 
06.  D 

Apesar da hegemonia da fé cristã na Europa 
Ocidental durante o medievo, algumas crenças, 
superstições e tradições provenientes da cultura 
dos povos bárbaros continuaram a ser praticadas. 

 
07.  A 

A Igreja Católica desenvolveu uma complexa 
organização hierárquica ao longo do período 
medieval. No topo dessa hierarquia encontrava-se 
o Bispo de Roma (ou Papa); entretanto, toda a 
complexa teia envolvendo cargos, posições e 
poder tinha como base as paróquias, ou seja, as 
comunidades locais, onde os sacerdotes rezavam 
as missas, batizavam, casavam, administravam 
os sacramentos e anunciavam a pregação da fé 
cristã. 

 
 
 
 

08. A 
Conforme a ideia apresentada no fragmento, a 
Igreja sobreviveu à queda do Império Romano do 
Ocidente, fortaleceu-se nos recém-criados reinos 
bárbaros e tornou-se a mais poderosa instituição 
do mundo medieval.   

 
09.  A 

A palavra heresia vem do grego “hairesis”, que 
significa “desvio”. As heresias são desvios da 
ortodoxia doutrinal católica, construída ao longo 
dos séculos, desde os pais da Igreja. As primeiras 
heresias são ainda do tempo apostólico, isto é, da 
época em que os apóstolos de Cristo, como Pedro 
e João, ainda estavam vivos. 

 
10.  D 

Os autos de fé acabaram por se transformar em 
grandes espetáculos educativos, com o objetivo 
de incutir nas pessoas temor em transgredir os 
dogmas impostos pela Igreja. A pena de morte na 
fogueira, imputada aos hereges, deveria servir de 
exemplo e reflexão para aqueles que incorressem 
na contestação dos dogmas católicos.   

 
AULA 10  
 
01.  D 

Ao reconhecer o Ofício das Baianas de Acarajé 
como um bem cultural, o IPHAN levou em conta 
que o preparo dos alimentos está ligado a 
determinados aspectos religiosos dos cultos 
trazidos pelos africanos para o Brasil, o que se 
traduz numa manifestação de identidade étnica e 
cultural de um povo. 

 
02.  B 

O texto ressalta filmes em que a África é vista em 
uma visão estereotipada, ressaltando seu exotismo e 
um olhar etnocêntrico desse continente. Por outro 
lado, tais filmes negligenciam a riqueza cultural dos 
povos africanos, assim como sua contribuição para a 
história do homem, construindo uma memória sobre 
a África partindo de pressupostos preconceituosos e 
etnocêntricos. 

 
03.  D 

O entrudo consistia em uma manifestação 
cultural carnavalesca de origem medieval, que 
chegou ao Brasil no período colonial e que tinha 
grande adesão principalmente entre as classes 
populares. Como é apresentado no texto, as elites 
se opunham a essa prática considerada ofensiva, 
pois era no entrudo que as classes populares 
liberavam seus sentimentos ao ocuparem as ruas 
da cidade para realizar uma série de brincadeiras. 
A partir de 1840, a elite brasileira passou a criar 
campanhas pelo fim do entrudo, pois pretendia 
festejar o carnaval sem ter contato com as 
classes populares. 
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04.  D  
O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, 
possui um dos maiores acervos mundial de 
pintura rupestre e é considerado patrimônio da 
humanidade. A questão exige algumas 
informações básicas dos patrimônios 
mencionados. Não precisava sequer saber qual é 
o respectivo bioma. Assim, por exemplo, bastava 
identificar erros para eliminar as alternativas: o 
Parque Nacional do Iguaçu não é um sítio 
arqueológico com pinturas rupestres; o Monte 
Pascoal fica na Bahia (e não em Pernambuco); o 
Centro Histórico de Diamantina fica em Minas 
Gerais (e não em Goiás); as Ruínas de São Miguel 
das Missões, no Rio Grande do Sul. 

 
05.  C 

A categoria de “patrimônio cultural imaterial 
brasileiro” está relacionada a atividades ou 
produtos desenvolvidos em esfera local, diferente 
do “patrimônio cultural material”, que engloba as 
obras físicas como edifícios, prédios e até 
pinturas. Assim, o trabalho das paneleiras se 
enquadra na categoria de patrimônio cultural 
imaterial. 

 
06.  E 

No ano de 2012, a UNESCO outorgou à cidade do 
Rio de Janeiro o status de Patrimônio Mundial 
como Paisagem Cultural. Essa relação entre a 
cidade carioca e a paisagem é marcada pela 
relação entre a sociedade e a natureza 
estabelecida no sítio da cidade, ou seja, uma 
integração entre sua população e o local de 
moradia e trânsito dessas pessoas. 

 
07.  A  

No início da Idade Média, a Europa Ocidental foi se 
distanciando dos valores do Império Romano do 
Oriente conhecido como Império Bizantino. Desta 
forma, no ano de 1054 ocorreu o Cisma do Oriente, 
dividindo os cristãos em católicos e ortodoxos. 

 
08.  C 

Após a morte de Maomé, em 632, o Islamismo 
perdeu a unidade, surgindo dois grupos que 
permanecem até hoje: Xiitas e Sunitas. Xiitas: 
partidários de Ali, o jovem genro de Maomé, 
casado com Fátima. Defendiam o Corão como 
única regra de fé e que só um parente ou 
descendente do profeta poderia sucedê-lo no 
comando do Islã. Sunitas: defendiam as Sunas e 
o Alcorão como regra de fé e que qualquer crente 
em Alá poderia suceder Maomé.  

 
09.  E 

Como o texto deixa claro na frase “por ela, a vida 
social e as relações entre os homens tomam uma 
nova forma”, o surgimento da pólis ampliou a vida 
intelectual e social dos gregos antigos.   

 
 
 

10.  C 
Após a expansão territorial promovida na 
República, Roma aumentou consideravelmente o 
número de escravos de guerra e os incorporou ao 
trabalho agrícola, base da economia romana. 
Logo, o trabalho escravo era de suma importância 
para a sociedade romana.   

 


