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Baixa Idade Média 

 

1) As mudanças estruturais ocorridas durante a passagem do feudalismo para o 

capitalismo relacionam-se com o(a): 

a) enfraquecimento urbano. 

b) diminuição do comércio. 

c) fortalecimento dos senhorios. 

d) ascensão da burguesia. 

e) crítica ao liberalismo. 

 

2) várias mudanças ocorreram na passagem da Idade Antiga para a Idade Média. 

Entre estas mudanças destacam-se: 

a) a fragmentação da propriedade da terra e o desaparecimento das vilas. 

b) o colapso do trabalho servil e a gradual implantação do trabalho escravo. 

c) o declínio do escravismo e sua substituição pelo sistema de trabalho servil. 

d) o fortalecimento do poder real e o enfraquecimento dos grandes proprietários. 

e) o incremento do comércio e a grande expansão territorial. 

 

3) Marque a alternativa INCORRETA sobre as universidades no contexto da Idade 

Média. 

a) Eram estimuladas pela nascente burguesia, que via o conhecimento como um fator 

favorável à plena realização de seus negócios. 



www.acessaber.com.br 

b) Surgiram em decorrência do renascimento das atividades comerciais e da 

prosperidade dos centros urbanos. 

c) Gozavam de privilégios, como a isenção de impostos e contribuições e o direito de 

julgamento de seus membros em foro especial. 

d) Agregavam mestres e discípulos dedicados ao ensino superior de alguns ramos do 

saber: teologia, filosofia, ciências, letras, direito e medicina. 

e) Cumpriam o papel de formadoras de consciências críticas e de contestadoras do 

regime feudal. 

 

4) É correto afirmar que um dos fatores responsáveis pela desestruturação do 

sistema feudal foi: 

a) as grandes colheitas de cereais e os baixos preços alcançados nas feiras 

tradicionais. 

b) a erradicação das epidemias que grassavam na Europa, dizimando parte da 

população. 

c) o estabelecimento de relações cordiais entre senhores e servos, fortalecendo o 

contrato vassálico. 

d) a cessação de guerras e revoltas que assolavam o mundo europeu, principalmente 

na Gália. 

e) o agravamento das contradições entre o campo feudal e as atividades mercantis 

urbanas 

 

5) Criador de uma ordem religiosa mendicante, destacou-se pelo seu compromisso 

com os pobres e pela ação precursora na defesa da natureza na Idade Média. Assinale 

a alternativa correta. 

a) São Tomás de Aquino 

b) São Francisco de Assis 
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d) Santo Inácio de Loiola 

e) São Bernardo 

 

6) Do ponto de vista político, a transição da sociedade feudal para a sociedade 

moderna foi caracterizada 

a) pela luta do clero e da aristocracia para manter seus privilégios. 

b) pela associação de interesses dos grupos burgueses em ascensão e das 

monarquias interessadas em retomar efetivamente o poder. 

c) pela manutenção dos privilégios do clero e da aristocracia por parte dos reis, ao 

mesmo tempo em que permitia à burguesia acumular capitais e parcelas do poder. 

d) pela diminuição do poder de intervenção da Igreja nos assuntos internos das 

monarquias em formação. 

e) por todas as alternativas citadas 


