
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Reinos germânicos 

 

1) As invasões bárbaras na Europa ocorreram por um longo período, ocasionando em 

várias consequências importantes. Assinale a alternativa que não condiz com essas 

consequências. 

a) O uso da fé no Ocidente Europeu, instaurada com a conversão dos bárbaros ao 

cristianismo. 

b) A ruralização econômica que foi predominante no Ocidente, estendendo-se por toda 

a Idade Média. 

c) A desordem causada pelas invasões que acabou com a autoridade imperial romana 

no ocidente, mantendo somente a da Igreja Católica. 

d) A organização dos povos germânicos em monarquias estruturais bem diferente da 

monarquia imperial romana. 

e) A organização e a expansão da civilização grecolatina, sendo que os bárbaros a 

absorveram e a difundiram. 

 

 

2) Sobre a civilização do ocidente medieval é correto afirmar: 

a) a arte de talhar pedras, a escultura do corpo inteiro, e a representação da figura 

humana destacaram-se na arte medieval. 

b) o mosteiro rural com suas oficinas e biblioteca não teve importância no ocidente 

medieval. Muitos deles chegaram a fechar. 
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c) os centros urbanos mais importantes são aqueles que serviam de residência aos 

novos reis bárbaros ou também aqueles que eram sedes de bispados e de organizações 

importantes. 

d) o renascimento carolíngio foi um fenômeno brilhante destinado a satisfazer 

exclusivamente as necessidades dos camponeses. 

e) o cenário da civilização se modificou brutalmente com as invasões bárbaras fazendo 

com que desaparecessem todos os centros urbanos do ocidente medieval. 

 

3) Leia as afirmações a seguir sobre o período histórico conhecido como Alta Idade 

Média e depois assinale a alternativa correta.  

I. Carlos Magno foi encarregado da unificação de grande parte do antigo território 

romano na Europa. 

II. As cidades continuaram sendo importantes centros econômicos e culturais, 

decorrente, em parte, da reabertura do mar Mediterrâneo pelos cruzados. 

III. A Europa cristã, frágil devido ao declínio do Império Carolíngio, foi vítima de 

diversas invasões, principalmente por parte dos povos escandinavos e dos sarracenos. 

 

Quais estão corretas? 

a) apenas I 

b) apenas II 

c) apenas I e III 

d) apenas II e III 

e) I, II e III 

 

4) As primeiras invasões bárbaras acarretaram em transtornos ao domínio dos 

romanos, iniciando assim o período chamado de Alta Idade Média. Nesse período: 

a) o cristianismo foi abalado, sendo desrespeitado pelos invasores de forma agressiva. 
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b) o feudalismo ganhou espaço, com o desmoronamento do Império Romano do 

Ocidente. 

c) a unidade política dos romanos foi preservada, e foi alterado apenas os padrões de 

sua hierarquia social. 

d) a instabilidade política causou descentralizações nos reinos europeus menos 

poderosos. 

e) a administração de Roma foi modificada, sem, contudo, significar a vitória dos 

invasores. 

 

5) O fim do Império Romano do Ocidente foi consumado com a conquista da cidade de 

Roma pelos germânicos. Das terras conquistadas, vários reinos foram criados. Sobre 

esses reinos é correto afirmar que 

a) mesmo sendo múltiplos, contaram com centralização política e administrativa 

comandada por Meroveu. 

b) um acordo de auxílio político e militar juntou os reinos dos visigodos e dos vândalos, 

criando assim um novo reino chamado reino dos ostrogodos. 

c) foram independentes entre si, destacando-se os anglo-saxões, visigodos, suevos, 

vândalos, ostrogodos e francos. 

d) a dependência do reino dos francos ao reino dos anglo-saxões resultou na criação 

de várias cidades. 


