
 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Monitoria 

História 
Monitores: Leonardo Machado e Ruth Borges 

15, 16, 18 e 19/02/2016 

 
Do Império Romano ao Feudalismo 
 
1. (FUVEST) Cesarismo/cesarista são termos utilizados para caracterizar governantes atuais que, 
à maneira de Júlio César (de onde o nome), na antiga Roma, exercem um poder 

a) teocrático. 
b) democrático. 
c) aristocrático. 
d) burocrático. 
e) autocrático. 

 
 
2. (UFRS) Em relação à sociedade espartana, assinale a opção que NÃO CORRESPONDE à 
camada social dos hilotas. 

a) Constituíam a massa de população vencida, subjugada e pertencente ao Estado. 
b) Enquanto força-de-trabalho, eram expropriados pelos espartanos. 
c) Cultivavam a terra com os seus instrumentos de trabalho, pagando uma renda fixa em 

espécie. 
d) Como prevenção de revoltas e frente ao perigoso aumento demográfico que 

apresentavam, sofriam regularmente os “kriptios”, formas de repressão e extermínio 
realizados por jovens espartanos. 

e) Desenvolviam atividades mercantis que lhes possibilitavam acumular pequenas fortunas 
com as quais compravam títulos de cidadania. 

 
 
3. (UECE) A respeito da “Liga de Delos”, que seria a base do imperialismo ateniense, podemos 
dizer: 

a) Decorreu da aliança de cidades gregas e persas contra a expansão macedônica. 
b) Pretendia libertar algumas cidades gregas, lideradas pela cidade de Delos, da dominação 

espartana. 
c) Surgiu de um processo de sujeição ou de domínio exercido por Atenas sobre as demais 

cidades da Liga. 
d) Definia-se, de início, como uma aliança militar, que previa autonomia para seus 

participantes, reservando a Atenas o comando das operações. 

 
 
4. (ENEM) Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem 
que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de 
não desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Pois nada se detém e tudo continua 
na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação 
aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido.  
 

DUBY, G. Ano 2000 na pista do nossos medos. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado). 
 
Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que 
houve um processo de 

a) mercantilização das crenças religiosas. 
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b) transformação das representações sociais. 
c) disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. 
d) diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico. 
e) amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. 

 
 
5. (UCS) A servidão e a vassalagem constituem as duas instituições fundamentais do sistema 
feudal, tal como ele se formou e se desenvolveu na Idade Média Ocidental. Considere as 
seguintes afirmativas sobre a origem e o funcionamento da servidão e da vassalagem. 
 
I. A servidão consistia no vínculo do camponês à propriedade e na sua submissão aos senhores 
feudais, consubstanciada no pagamento de tributos e obrigações. 
II. A origem da servidão remonta à crise do escravismo antigo, ocorrida na fase final do Império 
Romano (séculos III-V), quando gradualmente o trabalho escravo foi substituído pelo colonato 
(exploração do trabalho em troca de subsistência e proteção militar). 
III. Originária das relações militares germânicas baseadas na lealdade pessoal (“comitatus”), a 
vassalagem era um vínculo entre nobres em que um deles (o suserano) concedia um feudo a 
outro (o vassalo), que, em troca, devia prestar-lhe ajuda militar (“auxilium”) e participar dos 
tribunais feudais (“concilium”), entre outras obrigações (que poderiam incluir, por exemplo, o 
pagamento do resgate do suserano, se ele fosse capturado em guerra). 
 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que 

a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
 
6. (UNCISAL) Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a sociedade feudal. 

a) Havia uma grande mobilidade social, apesar das rígidas tradições e vínculos jurídicos 
determinando a posição social de cada indivíduo. 

b) Os suseranos deviam várias obrigações aos seus vassalos, por exemplo, o serviço militar. 
c) A honra e a palavra tinham importância fundamental, sendo os senhores feudais ligados 

por um complexo sistema de obrigações e tradições. 
d) Os servos, como os escravos, não tinham direito à própria vida, viviam presos à terra e 

eram vendidos para membros do clero e senhores feudais. 
e) Os vilões constituíam maior parcela da população e procuravam por outros senhores mais 

poderosos, jurando-lhes fidelidade e obediência. 
 
 
7. (URCA/CE) “Tripla é pois a casa de Deus, que se crê una: embaixo (quer dizer, na Terra), uns 
rezam, outros combatem, outros ainda trabalham. As três ordens vivem juntas e não podem ser 
separadas...” 
 
Essa citação de um texto do século XI faz referência a (o): 

a) Civilização muçulmana 
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b) Civilização Bizantina 
c) Império Romano do Ocidente 
d) Sociedade feudal europeia 
e) Império Carolíngio 
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Gabarito 

 
1. E 
2. E 
3. D 
4. B 
5. E 
6. C 
7. D 


