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Império Bizantino 

 

1) O soberano bizantino tinha envolvimento com a religião e boa relação com os 

sacerdotes. Analisando os governos bizantinos da época medieval, fica claro: 

a) o poder ultrapassado da aristocracia, inibindo o soberano. 

b) forte atuação burocrática fiscalizadora. 

c) o caráter divino do soberano, onipotente para todos. 

d) a descentralização política nos negócios. 

e) a participação exclusiva dos sacerdotes na economia. 

 

2) O conhecido como Cisma do Oriente, ocorrido em 1054, implicou: 

a) na separação do Império Romano em duas partes. 

b) no avanço dos árabes sobre as terras da Europa desfazendo o acordo que 

demarcava as fronteiras que dividiam cristãos e muçulmanos. 

c) a divisão do Império de Carlos Magno fazendo surgir a França e a Alemanha. 

d) a divisão da Igreja Católica com o surgimento da Igreja Ortodoxa em 

Constantinopla. 

e) a formação dos reinos cristãos na Palestina desvinculados da Igreja de Roma. 

 

3) Diversas causas explicam a sobrevivência do Império Romano no Oriente, até 

meados do século XV, uma delas é: 

a) capacidade política dos bizantinos em manter o controle sobre seu território, 

subordinado a uma Monarquia Despótica e Teocrática; 
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b) autonomia econômica das Cidades-estados otomanas 

c) essencial ruralização da sociedade para se proteger de migrações desintegradas; 

d) capacidade do Sultão Maomé II que manteve a unidade otomana do Império 

Bizantino; 

e) política descentralizada, consequência das migrações gregas e romanas. 

 

4) Sobre o Império Bizantino é incorreto afirmar que: 

a) Teve entre seus governantes o imperador Justiniano, sob quem foi feita a 

compilação do direito romano, mais tarde incorporado aos modernos sistemas de leis 

ocidentais; 

b) Tinha sua capital na antiga Bizâncio grega, transformada em Constantinopla pelo 

imperador romano Constantino; 

c) Foi o único império da Antiguidade que resistiu ao domínio romano; 

d) Era governado por um poder imperial centralizado e despótico; 

e) As principais heresias ali observadas eram as dos 

monofisistas e iconoclastas. 

 

5) O que foi a Revolta Nika que ocorreu no Império Bizantino em 532 d.C. 

a) Um movimento contra o imperador Justiniano, provocado pelos seus inimigos 

políticos, os aristocratas legitimistas. 

b) Um movimento cultural que ocorreu na Europa para difundir o velho testamento. 

c) Uma tentativa de invasão dos bárbaros sobre o que restava do império romano 

ocidental. 

d) Uma tentativa de tomar o poder do imperador Augusto, por uma parte do exército 

romano. 

e) Um conjunto de prescrições da Igreja Católica Romana contra os bárbaros que 

invadiram Roma. 


