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1) O termo “Idade Média” se aplica à história de todos os povos do mundo no período que se estende do século V ao 
XV? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2) A formação do feudalismo está relacionada à migração dos povos bárbaros e sua entrada em território romano, 
iniciada de maneira pacífica ainda no final do século III e se tornando mais ofensiva a partir do século IV. Sobre esse 
assunto pergunta-se: 
 

 Quem eram os “bárbaros”? 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
3) Leia o texto a seguir e depois responda as atividades propostas. 
 
A sociedade dos germanos 
 
Quando as legiões romanas haviam encontrado pela primeira vez as tribos germânicas ao tempo de César, eram agricultores 
assentados, com uma economia predominantemente pastoril. Um modo de produção comunal primitivo prevalecia entre eles. A 
propriedade privada da terra era desconhecida: a cada ano os líderes de uma tribo determinavam que parte do solo comum 
deveria ser cultivada e distribuíam porções dela aos clãs respectivos, que as lavrariam e se apropriariam dos campos 
coletivamente:as redistribuições periódicas evitavam grandes disparidades de riqueza entre os clãs e as famílias, embora os 
rebanhos fossem propriedade particular, que proporcionavam as fortunas dos guerreiros das tribos. Não havia chefes em 
tempos de paz que tivessem autoridade sobre todo um povo: os chefes militares excepcionais eram eleitos em tempo de guerra. 

ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. São Paulo. Brasiliense, 2000.p.103. 

 
a) Como era feita a distribuição da terra entre os germanos? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
b) Preencha os dados referentes aos germanos, de acordo com o que você leu no texto. 
 

 Romanos no Império Germanos 

Atividades econômicas 
Comércio, manufatura e agricultura, 
principalmente trigo, azeite e vinho. 

 
 
 

Propriedade da terra 
Propriedade privada das terras.  

 
 

Organização da sociedade e da 
produção 

Grandes proprietários que tinham 
suas terras cultivadas por escravos e 
colonos. 

 

Organização política 
Poder concentrado e centralizado 
nas mãos do imperador. 

 
 
 

 


