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A Baixa Idade Média: A Guerra dos Cem Anos 

 

Resumo 

 

A Guerra dos Cem Anos foi um dos marcos da crise do feudalismo. Nesse conflito, que durou 116  
anos, Inglaterra e França guerrearam pelo controle da região de Flandres. 

 

 

Um importante destaque da Guerra dos Cem Anos é a extraordinária figura de Joana D’Arc, que 
muitas vezes assumiu, em suas histórias, um aspecto de misticismo. Nascida no início do século XV, 
Joana D’Arc era uma camponesa que afirmou ter ouvido vozes ainda na infância a estimulando a apoiar a 
coroação do rei francês. Lutou bravamente no comando dos exércitos franceses, mas acabou sendo 
capturada pelo exército inglês e condenada por heresia pela inquisição. Joana foi queimada na fogueira, em 
1431. 

Apesar do longo conflito, interrompido diversas vezes, entre ingleses e francesa. A Guerra dos Cem 
Anos gerou importantes transformações na Europa. Dentre as consequências do conflito tivemos o 
fortalecimento do poder monárquico e da burguesia na França. Por outro lado, vimos um enfraquecimento da 
nobreza, devido às numerosas baixas na guerra. 
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Exercícios 

 

1. A Guerra dos Cem Anos (1337 - 1453), entre franceses e  ingleses, teve como consequências 
principais: 

 
a) a consolidação do poder monárquico na França e a expulsão quase completa dos ingleses do 

território francês; 
b) a consolidação do poder monárquico na Inglaterra e a expulsão quase completa dos franceses do 

território inglês; 
c) a incorporação de parte do território francês pela Inglaterra e o consequente enfraquecimento do 

poder real na França; 
d) a incorporação de parte do território inglês pela França e o consequente enfraquecimento do 

poder real na Inglaterra; 
e) a aliança entre franceses e flamengos e o fim da hegemonia inglesa sobre o comércio europeu. 

 
 

2. A Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra: 
a) contribuiu para a descentralização política da França.  
b) ocorreu no século XVII e deveu-se a disputas territoriais.  
c) foi provocada pelos conflitos entre os Lancaster e os York. 
d) foi estimulada pelo interesse econômico inglês sobre a região de Flandres. 
e) determinou o fim da Idade Moderna.  
 

3. A Guerra dos Cem Anos teve efeitos dos mais diversos na Europa medieval. Além da figura polêmica 
de Joana D’ Arc, a guerra trouxe influências nas relações de poder, consolidou a monarquia francesa, 
contribuindo para o enfraquecimento do feudalismo. As origens da guerra estão relacionadas com: 

 
a) o poder da religião católica e interferência do papa na ordem internacional da época.  
b) conflitos entre monarcas da França e da Inglaterra em torno de certos territórios da França.  
c) o misticismo religioso propagado por Joana D’ Arc. 
d) o crescimento do feudalismo na França e a busca da Inglaterra de terras para sua expansão. 
e) a falta de habilidade diplomática dos monarcas franceses com invasões sucessivas ao território 
inglês.  

 

4. Entre as causas da decadência do feudalismo, é correto mencionar: 
I. o Renascimento Comercial e Urbano; 
II. o aparecimento de uma nova classe social: a burguesia; 
III. a Guerra dos Cem Anos, envolvendo França e Inglaterra; 
IV. a união do rei e dos senhores de terras, visando à centralização política. 
 
As alternativas corretas são: 
a) I e IV 
b) I, II e III 
c) I e II 
d) II, III e IV 
e) II e III 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

História 

 

5. Nos séculos XIV e XV, após um longo período de crescimento e expansão, a Ordem Feudal do 
Ocidente europeu vivenciou uma longa e profunda crise que culminou no advento dos ‘Tempos 
Modernos’. Nesse sentido, NÃO constitui um acontecimento histórico relacionado à crise: 
a) A Peste Negra  
b) A Guerra dos Trinta Anos  
c) As revoltas comunais 
d) A Guerra dos Cem Anos 
e) As Jacqueries  

 
 

6. Um dos eventos mais marcantes do cenário político europeu na baixa Idade Média foi a eclosão da 
Guerra dos Cem Anos. Entre suas causas podem ser indicadas: 
a) A reivindicação do direito ao trono francês feita por Eduardo III, da Inglaterra e a disputa do controle 
sobre a região de Flandes.  
b) A invasão do noroeste francês pelos bretões e a interrupção do comércio marítimo francês no Mar 
do Norte.  
c) O casamento de Henrique VIII com Ana Bolena e seu desejo de suceder Felipe IV no trono francês. 
d) A transferência do papado de Roma para Avinhon, desagradando o clero e a nobreza da Inglaterra. 
e) O desenvolvimento das manufaturas na Inglaterra e o conseqüente controle da rota comercial do 
mar do Norte.  

 
 

7. A guerra dos Cem Anos (1337-1453) tumultuou a vida política da Europa. De fato, essa guerra: 
a) envolveu a França e a Inglaterra, com a participação também decisiva da Espanha. 
b) quebrou a economia europeia, interrompendo todo comércio de especiarias com o Oriente. 
c) acabou com os privilégios da nobreza francesa e com a organização da monarquia constitucional. 
d) teve a participação da camponesa Joana D’Arc, integrada e atuante no exército francês. 
e) firmou a liderança política da Inglaterra, com a chegada do absolutismo de Henrique IV. 

 
 

8. Numere os parênteses associando os grupos sociais que dirigiam a sociedade da Europa Feudal às 
respectivas características. 
 
1. Clero 
2. Nobreza 
 
( ) Zelavam pela manutenção da tradição cristã.  
( ) Dirigiam militarmente a sociedade medieval.  
( ) Empunhavam armas para defender a moral das comunidades.  
( ) Representavam instrumento de unificação social.  
( ) Constituíam o grupo social dos guerreiros.  
 
A numeração correta dos parênteses, de cima para baixo, é  
 
a) 1 – 2 – 2 – 1 – 2  
b) 2 – 2 – 1 – 2 – 2  
c) 1 – 1 – 2 – 2 – 1 
d) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 
e) 1 – 1 – 2 – 1 – 2  
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9. Georges Duby com sua obra As três ordens (que se tornou uma referência e hoje é corriqueiramente 
citada nos livros didáticos) procurou sintetizar a forma como estava dividida a sociedade feudal em: 
a) ricos e pobres  
b) os da cidade, os do campo e os estrangeiros  
c) os aristocratas, os burgueses e os operários 
d) bons e maus 
e) os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham  
 
 

10. Um dos motivos que contribuíram para que Eduardo III reivindicasse o trono francês após a morte de 
Carlos IV e que dariam início à Guerra dos Cem Anos foi a necessidade de ocupar uma rica região de 
comércio e manufaturas no continente Europeu. Que região era essa? 
a) Flandres. 
b) Hamburgo. 
c) Champagnat. 
d) Gênova. 
e) Lisboa. 
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Gabarito 

 

1. A 
A Guerra dos Cem anos marcou a disputa do trono francês, se encerrando com a vitória dos exércitos 
franceses e a expulsão dos ingleses. 
 

2. D 
A região de Flandres foi um ponto decisivo para as disputas entre França e Inglaterra e para o domínio 
do trono francês. 
 

3. B 
A guerra se inicia com a reivindicação de Eduardo III, da Inglaterra, ao trono francês, após a morte de 
Carlos IV. 
 

4. B 
Apenas a III está errada, pois o apoio para o fim do feudalismo surge da burguesia. 
 

5. B 
A guerra dos 30 anos ocorre no século XVII. 
 

6. A 
Após a morte de Carlos IV, Eduardo III acreditava ser herdeiro por direito do trono e reivindica as 
posses de terras como flandres, iniciando a guerra. 
 

7. D 
Joana D’Arc foi uma das personagens da guerra dos cem anos, que diz ter lutado por ser chamada por 
mensagens divinasa defender a França. 
 

8. A 
1 – 2 – 2 – 1 – 2 – Na lógica medieval, a nobreza era responsável pelas defesas e combates, enquanto 
o clero pela ordem religiosa e as tradições. 
 

9. E 
O clero é responsável pelas questões religiosas, a nobreza pelas militares e o camponês é voltado para 
o trabalho rural. 
 

10. A 
A região de Flandres era cobiçada por Eduardo III durante a Guerra dos Cem Anos. 

 


