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 Capítulo: 5. O comércio e as cidades renascem. 

      

QUESTÃO 1 

Assunto: Renascimento Comercial.  

Habilidade BNCC: EF06HI15. 

 
Leia o texto a seguir.  
 

[...] para satisfazer as faltas e necessidades da fortaleza, começaram a afluir diante da 
porta, junto da saída do castelo, negociantes, [...] mercadores de artigos custosos, em 
seguida taberneiros, depois hospedeiros para a alimentação e albergue dos que 
mantinham negócios com o senhor [...]. Os habitantes de tal maneira se agarraram ao local 
que em breve aí nasceu uma cidade importante.  

 
Jean Lelong, cronista do século XIII, apud Fernanda Espinosa. Antologia de textos históricos medievais, 1972. 

p. 75.  

 
O autor do século XIII apresenta uma relação entre a 
 
a) crise do sistema feudal e o crescimento das cidades.   
b) criação das corporações de ofício e o fim da exploração feudal.   
c) insegurança que marcou o período medieval e a construção de fortalezas.   
d) organização de um exército nacional e o poder da nobreza.  
e) luta entre senhores feudais e senhores urbanos pelo controle da produção agrícola. 

 

 
 

QUESTÃO 2 

Assunto: Renascimento Urbano. 

Habilidade BNCC: EF06HI15. 

 
À medida que o comércio continuava a se expandir, surgiam cidades nos locais em que duas 
estradas e encontravam, ou na embocadura de um rio, ou ainda onde a terra apresentava um 
declive adequado. Tais eram os lugares que os mercadores procuravam. Neles, além disso, 
havia geralmente uma igreja, ou uma zona fortificada chamada “burgo” que assegurava 
proteção em caso de ataque [...] E como um número cada vez maior de mercadores se reunia 
nesses locais, criou-se um “burgo extramural” [...] o burgo mais antigo não se expandiu 
exteriormente, mas se viu absorvido pela povoação mais nova, onde os fatos se sucediam [...]   

 
HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1986. p. 27. 



 
 
 A escolha de uma localização estratégica para o desenvolvimento dos burgos foi importante, 
pois garantia a(o) 
 

a) proteção contra saqueadores. 
b) afastamento das tribos bárbaras. 
c) produção de gêneros alimentícios. 
d) manutenção do poder dos senhores feudais. 
e) acesso rápido ao exército nacional e aos banqueiros. 

QUESTÃO 3 

Assunto: Renascimento Urbano. 

Habilidade BNCC: EF06HI15. 

 
Leia o texto a seguir: 
 
Como consequência imediata da revolução comercial, a vida no feudalismo foi 
progressivamente tornando-se urbana. Os feudos foram transformando-se em burgos, 
verdadeiras fortalezas, polos comerciais, símbolos de uma nova sociedade, onde o caráter 
estamental vinha dando lugar a estrutura de classes... Uma sociedade que antes era 
estritamente agrária e estamental e vinha paulatinamente se transformando em urbana, sob 
o escudo do comércio e da mobilidade social. Contudo, como, inicialmente, as cidades se 
constituíam no interior dos feudos, os comerciantes viam-se submetidos ao jugo dos senhores 
feudais, tendo, portanto, que pagar-lhes impostos. Isso, por sua vez, dificultava o crescimento 
do comércio, uma vez que elevava os custos. Assim, inicia-se o movimento comunal, uma 
tentativa dos burgueses, entre os séculos XI e XIII, de emanciparem os burgos da tutela feudal.  
 

Disponível em: <http://portaldoestudante.wordpress.com/2011/07/09/baixa-idade-media-renascimento-
urbano>. Acesso em: 12 jan. 2019. 

 
O texto afirma que o renascimento urbano resultou na(o) 
  
a) formação dos feudos. 
b) fim do poder da Igreja. 
c) declínio social da nobreza. 
d) mudança na estrutura social. 
e) abandono das práticas agrícolas. 

 
 

 

 

QUESTÃO 4 

Assunto: Rotas comerciais no fim da Idade Média. 

Habilidade BNCC: EF06HI15. 

 
Leia o texto a seguir. 
 
A Liga Hanseática é uma confederação permanente de cidades, vilas e comunidades pra 
assegurar o desenvolvimento favorável e o sucesso do tráfico em terra e no mar, realizar uma 



defesa eficaz contra piratas, bandidos e outros salteadores de terra e de mar, a fim de impedir 
que pelas suas ciladas os mercadores se vejam despojados de bens e proveitos. 

 
DOLLINGER, P. La Hanse ( XII e XIII siécles) Paris, Aubier, 1964. p. 501. 

 
Explique a relação entre o crescimento das cidades e a Liga Hanseática. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

QUESTÃO 5 

Assunto: Rotas comerciais no fim da Idade Média. 

Habilidade BNCC: EF06HI15. 

 
A Itália e os Países Baixos, onde a expansão comercial se manifestou primeiramente, são 
precisamente os países em que a vida urbana começou e onde se afirmou mais rapidamente 
e mais vigorosamente. É fácil notar que gradualmente ao progresso do comércio as cidades 
se multiplicam, aparecem ao longo de todas as vias naturais por onde ele se difunde. 
 

PIRENNE, Henri. As cidades na Idade Média. Portugal: Mem Martins.  
Publicações Europa- América, 1977. p. 104. 

 
Qual o papel das rotas comerciais no Mar Mediterrâneo no desenvolvimento das cidades 
italianas? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
  Capítulo: 6- A peste, a fome e a guerra 

      

QUESTÃO 1 

Assunto: Crise do feudalismo. 

Habilidade BNCC: EF07HI01. 

 
A longa crise da economia e da sociedade europeias durante os séculos XIV e XV marcou as 
dificuldades e os limites do modo de produção feudal no último período da Idade Média.  

 
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. Brasília: Brasiliense. 1995. p. 127. 

 
Identifique as razões da crise de produção feudal no final da Idade Média. 



 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

 

QUESTÃO 2 

Assunto: Crise do feudalismo. 

Habilidade BNCC: EF07HI01. 

 

 
 

Jan van Eyck. O casamento de Arnolfini. Óleo sobre madeira, 1434. Domínio público. 

 
O quadro demonstra que a nascente burguesia europeia, do século XV passou a ser retratado 
em obras de arte, um privilégio exclusivo dos grupos sociais de maior poder e prestígio. 
Justifique a afirmação associando a formação da burguesia e a crise do feudalismo. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 3 

Assunto: A peste negra e suas consequências. 

Habilidade BNCC: EF07HI01. 

 
Leia, com atenção, o texto a seguir.  
 
Diante da catástrofe, o homem medieval procurava encontrar uma explicação. Para uns, a 
epidemia decorria de uma alteração do ar provocada por emanações ou fenômeno celestes; 
para outros, ela provinha de pessoas que, intencionalmente, desejavam espalhar o mal (o que 
tornava necessário persegui-las e puni-las); e finalmente, terceiros achavam tratar-se de uma 
vingança de Deus, só contornável através de penitências. Seja como for, pelo seu 
desenvolvimento, pelas grandes transformações sociais e psicológicas provocadas no homem 
ocidental e pelas consequências, a peste, conforme salienta um renomado historiador, foi 
“um grande personagem da história”. 

 
AZEVEDO, Antonio Carlos. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1990. p. 308. 

 
Por que a epidemia de peste bubônica, conhecida como Peste Negra, foi considerada “um 
grande personagem da história”? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



 

QUESTÃO 4 

Assunto: A peste negra e suas consequências. 

Habilidade BNCC: EF07HI01. 

 
Observe a imagem. 
 

 
Disponível em: <https://www.publico.pt/2010/10/08/ciencia/noticia/identificada-bacteria-que-causou-a-

peste-negra-na-idade-media-1460136>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

A pintura retrata a epidemia de peste bubônica caracterizada pela(o)  
 

a) cura da doença por meio de orações.  
b) deformação do corpo e baixa mortalidade.  
c) ideia de que a enfermidade era um castigo divino. 
d) contaminação através do contato com estrangeiros. 
e) fortalecimento da nobreza que não foi afetada pela doença. 

 

 

QUESTÃO 5 

Assunto: Crise ambiental no fim da Idade Média. 

Habilidade BNCC: EF07HI01. 

 
Leia o texto a seguir.  
 
O crescimento populacional acabou por se revelar excessivamente elevado para as condições 
europeias de então. Durante o auge daquele fenômeno tinham sido ocupadas terras 
marginais, de menor fertilidade, que se esgotavam em poucos anos, baixando a produtividade 
média e desestabilizando o frágil equilíbrio produção-consumo. No mesmo momento em que 
essa contradição se revelava mais claramente, no século XIII, ocorria uma alteração que 
acentuava as dificuldades. E tal alteração, por sua vez, era ao menos parte produto daquela 
própria contradição. O aumento populacional tinha implicado a derrubada de grandes 
extensões florestais, já que a madeira era o principal combustível e material de construção: 
em 1300 as florestas do reino franco cobriam 1 milhão de hectares a menos que hoje. 

 
FRANCO JUNIOR, Hilário. A Idade Média, nascimento do ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 29. (Adaptado) 

 
O crescimento populacional e o aumento das áreas de cultivo contribuíram para a(o) 
 

a) ampliação do poder do senhor feudal. 
b) expansão da força de trabalho escrava. 
c) decadência do modo de produção feudal. 
d) redução dos problemas de abastecimento. 
e) afirmação do conceito de propriedade privada. 

 

 

 



QUESTÃO 6 

Assunto: Ideias gerais sobre a Guerra dos 100 anos. 

Habilidade BNCC: EF07HI01. 

 
Leia o texto a seguir.  
 
A explosão de violentos conflitos internos no seio da alta nobreza, sob o frágil domínio Valois, 
levariam enfim ao ataque anglo-bolonhês à monarquia francesa do início do século XV. 

 
PERRY, Anderson. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Editora brasiliense, 1985, p. 87. 

 
O fato histórico apresentado pelo texto ficou conhecido como  
 
 

a) Cruzadas. 
b) Liga Hanseática. 
c) Invasões bárbaras. 
d) Guerra dos 100 anos. 
e) revoltas camponesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


