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EXERCÍCIOS DE REVISÃO 

 
1. Luís, o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, manteve o império unido. Com a sua morte, deu-se início a uma crise 

política, caracterizada de um lado pelas invasões normandas e de outro: 
a) Pela divisão do Império em três reinos, através do Tratado de Verdun. 
b) Pela manutenção da unidade do Império, através do Tratado de Cateau-Cambrésis. 
c) Pela disputa entre seus sucessores, que acabaram mantendo a unidade do Império através do Tratado de 

Verdun. 
d) Pela divisão do Império, através do Tratado de Cateua-Cambrésis. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 

2. Na Idade Média, o processo de produção predominante teve relações sociais e uma ordem política e cultural 
específica. Sobre essa estrutura econômico-social denominada “Modo de Produção Feudal” é incorreto afirmar 
que: 
a) A produção se realizava, fundamentalmente, nos feudos ou domínios e a exploração das terras era realizada 

através do trabalho servil.  
b) Os camponeses estavam submetidos à servidão e eram obrigados a pagar impostos e taxas, que variavam de 

região para região. 
c) A igreja forjou a mentalidade da época, reforçando o predomínio dos senhores feudais (clero e nobreza), 

justificando os privilégios estabelecidos e oferecendo ao povo, em troca, a promessa do paraíso.  
d) O comércio regional de matérias-primas e produtos artesanais é um reflexo da divisão do trabalho que se 

operou no interior da cidade feudal.  
e) A monarquia nacional garantiu durante esse período o desenvolvimento do mercantilismo e a grande 

concentração de trabalhadores nas oficinas.  
 
3. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento: 

a) O monoteísmo, influência do cristianismo e judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas 
religiões. 

b) O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. 
c) O politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. 
d) O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. 
e) A concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos 

inferiores. 
 
4. No império africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio internacional onde tudo era 

negociado – sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, 
astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu 
pode ser percebida por meio de um velho provérbio: “O sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas a palavra de 
Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu”. (ASSUMPÇÃO, J. E. África: uma história a ser reescrita. In: 
MACEDO, J. R. (Org.). Desvendando a história da África. Porto Alegre: UFRGS, 2008 (adaptado). 
Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era o(a): 
a) Isolamento geográfico do Saara ocidental. 
b) Exploração intensiva dos recursos naturais. 
c) Posição relativa nas redes de circulação. 
d) Tráfico transatlântico de mão de obra servil. 
e) Competição econômica dos reinos da região. 

 
5. Analise e marque a alternativa incorreta. 

a) O budismo é uma religião surgida a partir dos ensinamentos de Sidarta Gautama, príncipe nascido onde hoje 
é a Índia. 

b) Para o budismo, a fonte de todo o sofrimento é o desejo. 



c) Para Buda, que significa “o iluminado”, se a pessoa se libertasse do desejo, eliminaria o sofrimento e 
alcançaria o nirvana. 

d) O budismo propõe o uso da violência na solução dos problemas humanos. 
 
6. (...) Depois de longas investigações, convenci-me por fim que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que 

giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda 
ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. (...) 
Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar 
conhecimento, não superficialmente, mas duma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. 
Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da 
Escritura (sagrada), a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades matemáticas não devem 
ser julgadas senão por matemáticos. (COPÉRNICO, N. De Revolutionibusorbiumcaelestium). 
Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem 
bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se me boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, 
experimente-o duas ou três vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma 
investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. 
(VINCI, Leonardo da. Carnets). 
O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é: 
a) A fé como guia das descobertas. 
b) O senso crítico para se chegar a Deus. 
c) A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. 
d) A importância da experiência e da observação. 
e) O princípio da autoridade e da tradição. 

 
7. Leia o texto abaixo: 

“Deus chama cada um para uma vocação particular cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante 
que busca o lucro, pelas qualidades que o sucesso econômico exige: o trabalho, a sobriedade, a ordem, 
responde também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, e sua ação santa”. 
O trecho acima é uma pregação de um dos principais líderes da Reforma Protestante do século XVI. Quem é esse 
líder? 
a) Martinho Lutero. 
b) Henrique VIII. 
c) João Calvino. 
d) John Wyclif. 
e) Jan Huss. 

 
8. “Daqui nasce um dilema: é melhor ser amado que temido, ou o inverso? Respondo que seria preferível ambas as 

coisas, mas, como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser temido do que amado, se só se 
pode ser uma delas (...)”. (MAQUIAVEL, N. O príncipe. Ed. Europa-América, 1976. p, 89). 
A respeito do pensamento político de Maquiavel, é correto afirmar que: 
a) Mantinha uma nítida vinculação entre a política e os princípios morais do cristianismo. 
b) Apresentava uma clara defesa de representação popular e dos ideais democráticos. 
c) Servia de Base para a ofensiva da Igreja em confronto com os poderes civis na Itália. 
d) Sustentava que o objetivo de um governante era a conquista e a manutenção do poder. 
e) Censurava qualquer tipo de ação por parte dos governantes contra seus súditos. 

 
9. Relacionam-se às viagens marítimas europeias dos séculos XV e XVI, exceto: 

a) O desenvolvimento de técnicas náuticas. 
b) O estabelecimento de novas rotas comerciais. 
c) O enfraquecimento dos Estados Absolutistas. 
d) A implantação de práticas mercantilistas. 

 
10. O canto triste dos conquistados: os últimos dias de Tenochtitlán 

Nos caminhos jazem dardos quebrados; os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas, vermelhas 
estão as águas, como se alguém as tivesse tingido, nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não 
detêm a desolação... (PINSKY, J. et. al. História da América através de textos. São Paulo: Contexto, 2007 
(fragmento). 



O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao(à): 
a) Tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. 
b) Tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. 
c) Extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. 
d) Dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados. 
e) Profetização das consequências da colonização da América. 


