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Exercícios de Revisão - 1 
 
1. Queixume das operárias da seda 
 
Sempre tecemos panos de seda 
E nem por isso vestiremos melhor [...] 
 
Nunca seremos capazes de ganhar tanto 
Que possamos ter melhor comida [...] 
 
Pois a obra de nossas mãos 
Nenhuma de nós terá para se manter [...] 
 
E estamos em grande miséria 
Mas, com os nossos salários, enriquece aquele para 
quem trabalhamos 
 
Grande parte das noites ficamos acordadas 
E todo o dia para isso ganhar 
 
Ameaçam-nos de nos moer de pancada 
Os membros quando descansamos 
 
E assim, não nos atrevemos a repousar. 

CHRÉTIEN DE TROYES apud LE GOFF. J. Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa: Edições 
70, 1992. 

Tendo em vista as transformações socioeconômicas da Europa Ocidental durante a Baixa Idade 
Média, o texto apresenta a seguinte situação:  

a) Uso da coerção no mundo do trabalho artesanal.    
b) Deslocamento das trabalhadoras do campo para as cidades.    
c) Desorganização do trabalho pela introdução do assalariamento.    
d) Enfraquecimento dos laços que ligavam patrões e empregadas.    
e) Ganho das artífices pela introdução da remuneração pelo seu trabalho.    

 
 
2. Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de um 
profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no 
meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma 
muralha. 

DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV”. In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da 
Europa Feudal à Renascença. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, 
quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está 
diretamente relacionado com  

a) o crescimento das atividades comerciais e urbanas.    
b) a migração de camponeses e artesãos.    
c) a expansão dos parques industriais e fabris.    
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d) o aumento do número de castelos e feudos.    
e) a contenção das epidemias e doenças.    

   
 
3. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a 
natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, 
os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o 
espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. 

SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984. 
O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela 
constante relação entre  

a) fé e misticismo.    
b) ciência e arte.    
c) cultura e comércio.    
d) política e economia.    
e) astronomia e religião.    

 
 
4. Nos séculos XIV e XV, a Europa medieval vivenciou uma grave crise geral, que abalou 
profundamente as estruturas da sociedade, abrindo espaços para a criação de relações 
capitalistas no interior dessas sociedades europeias, dando início ao que se convencionou 
chamar de Idade Moderna. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não caracteriza os 
efeitos da transição da Idade Média para a Idade Moderna.  

a) A expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI, rompendo os estreitos limites do 
comércio medieval.    

b) A centralização do poder nas mãos do rei, totalmente diferente do poder pulverizado dos 
senhores feudais.     

c) O surgimento de uma nova cultura, mais urbana e laica, em oposição à cultura rural-
religiosa do período medieval.    

d) A busca de uma nova espiritualidade, possibilitando a ruptura da unidade cristã a partir da 
Reforma Religiosa.    

e) A ocupação do poder político pela burguesia, baseada no crescente enriquecimento 
econômico dessa classe social.    

 
 
5. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu 
cumprimento. 
Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob 
pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. 
 
Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim 
como para corrigir, afirmar e conservar as leis. 

Declaração dos Direitos. Disponível em http://disciplinas.stoa.usp.br. Acesso em: 20 dez. 2011 
(adaptado). 

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados 
europeus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na 
Europa continental estão indicados, respectivamente, em:  

a) Redução da influência do papa — Teocracia.    
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b) Limitação do poder do soberano — Absolutismo.    
c) Ampliação da dominação da nobreza — República.    
d) Expansão da força do presidente — Parlamentarismo.    
e) Restrição da competência do congresso — Presidencialismo.    

 
 
6. As crenças de navegadores portugueses e espanhóis dos séculos XV e XVI, inspiradas na 
teologia medieval, de que o Paraíso estava ao alcance dos homens, embora em lugar ainda 
desconhecido, estimularam as viagens de “descobertas” que incorporaram o Novo Mundo ao 
espaço geográfico  das terras conhecidas pelos europeus. As pistas desta mentalidade estão em 
obras filosóficas e literárias da Antiguidade Greco-Romana e de autores humanistas, além de 
novelas de cavalaria. O conteúdo destas obras fazia parte do patrimônio intelectual europeu de 
fins da Idade Média e forneceu o quadro mental a partir do qual foram escritas as obras de 
viajantes europeus que vieram à América no século XVI. A busca do paraíso terrestre, quando da 
expansão marítima europeia voltada para a descoberta de novas rotas de comércio com o 
Oriente, significou:  

a) a ruptura entre a mentalidade medieval e aquela do Renascimento.    
b) a permanência de elementos da mentalidade medieval no período inicial do Renascimento.    
c) a confirmação dos relatos bíblicos, que podiam ser constatados com as navegações.    
d) a correspondência entre as crenças europeias e os mitos indígenas do Novo Mundo.    
e) o uso da justificativa religiosa para o financiamento das navegações pelas Coroas Ibéricas.    

 
 
7. Durante o século XV, a Europa experimentou o início de uma expansão marítima, que é um 
marco no início da europeização do mundo. Entre os motivos que levaram os portugueses a 
buscarem a Expansão Marítima, podemos apontar  

a) a queda de Constantinopla para o império turco otomano, em 1453, levando os países 
católicos a buscarem um novo caminho que os conduzissem à Terra Santa.    

b) o crescimento da circulação monetária e a consequente estabilização dos preços, na 
época, permitindo o acúmulo de que passou a ser investido nas empreitadas marítimas.    

c) o fortalecimento do poder dos monarcas europeus, que passaram a governar em caráter 
absolutista e centralizaram todas as decisões do Estado em suas mãos.    

d) a consolidação do sistema de manufaturas controladas pelas grandes corporações de 
ofício, que passaram a financiar a Expansão Marítima em busca de novos mercados 
consumidores.    

e) a necessidade da expansão comercial, que aumentaria os poderes do rei, manteria os 
privilégios da nobreza e elevaria os lucros da burguesia, pois o controle comercial do 
Mediterrâneo pertencia aos italianos.    

 
 
8. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, 
durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas (séculos XI e XIII) que a sua 
procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em 
pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, 
chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. 

CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 1996. 
Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto escolhido por 
Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de: 
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a) o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso.    
b) os árabes serem aliados históricos dos portugueses.    
c) a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente.    
d) as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto.    
e) os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante.    

 
 
9. Uma observação comparada dos regimes de trabalho adotados nas Américas de colonização 
ibérica permite afirmar corretamente que, entre os séculos XVI e XVIII,   

a) a servidão foi dominante em todo o mundo português, enquanto, no espanhol, a mão de 
obra principal foi assalariada.     

b) a liberdade foi conseguida plenamente pelas populações indígenas da América espanhola 
e da América portuguesa, enquanto a dos escravos africanos jamais o foi.     

c) a escravidão de origem africana, embora presente em várias regiões da América 
espanhola, esteve mais generalizada na América portuguesa.     

d) não houve escravidão africana nos territórios espanhóis, pois estes dispunham de farta 
oferta de mão de obra indígena.     

e) o Brasil forneceu escravos africanos aos territórios espanhóis, que, em contrapartida, 
traficavam escravos indígenas para o Brasil.     

 
   
10. “A colonização do Peru ilustra seguramente a variedade de ritmos de aculturação num mesmo 
espaço cultural. Economicamente, o processo foi rápido: introduziu-se o cultivo de frutas e 
legumes europeus, a criação de aves e de gado (...). Por outro lado, todo o sistema de 
recrutamento de aldeãos, montado no Império Inca, foi canalizado para suprir o trabalho nas 
empresas coloniais, notadamente a produção mineratória. Apesar de tudo, o milho e a batata 
permaneceram como os alimentos essenciais das comunidades, e em pouco tempo foram 
difundidos entre os europeus. Socialmente, o processo foi lento e ambivalente: à progressiva 
‘hispanização’ dos Kuracas [chefes tribais] (...) contrapôs-se a preservação, pela massa aldeã, 
dos costumes e normas do parentesco e da própria língua quíchua ou aymara (...). Enfim, no 
terreno religioso, campo das mentalidades coletivas, a tendência foi no sentido da ‘inércia’, ou 
seja, da manutenção, ainda que dissimulada e perseguida, dos cultos tradicionais –as wakas–, 
especialmente entre a população trabalhadora das aldeias”. 
(VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola. Rio de Janeiro: Graal, 1984, 

p. 44) 
A leitura do texto permite afirmar que o processo colonizatório espanhol, na região americana ali 
analisada, estabeleceu um espaço sócio-histórico no qual ocorreu  

a) a aniquilação rápida dos traços culturais e dos laços sociais autóctones pelos 
colonizadores.    

b) a prevalência unilateral do ritmo de exploração econômica mercantilista sobre os demais 
fatores socioculturais.    

c) o surgimento diferenciado de relações socioculturais complexas de dominação e 
resistência.    

d) a tolerância jurídica por parte da administração laica metropolitana das manifestações 
religiosas locais. 

e) a irrelevância dos fatores linguísticos como elementos de defesa cultural dos povos 
colonizados. 
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Gabarito 
 

1. A 
2. A 
3. B 
4. E 
5. B 
6. B 
7. E 
8. A 
9. C 
10. C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


