Exercícios Complementares de Revisão
Parte I: Cristãos e Muçulmanos durante a Alta Idade Média
1- Caracterize o período chamado de Idade Média.
Resp.: A Idade Média é o período de transição entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, que se inicia com a
Queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e se finda entre a Conquista de Constantinopla, a chegada
do europeu na América ou a Reforma Protestante.
2- Para facilitar o estudo da Idade Média esta foi subdividida em dois períodos. Quais são este períodos?
Resp.: Para facilitar o estudo da Idade Média esta foi subdividia em Alta Idade Média (dos séculos V ao X),
quando ocorreu a formação de uma nova sociedade a partir da articulação de elementos romanos e germânicos
e a Baixa Idade Média (séculos XI ao XVI), período do desenvolvimento do feudalismo e da crise da ordem
feudal na Europa.
3- Identifique as mudanças surgidas na Altas Idade Média e a Baixa Idade Média.
Resp.:
Alta Idade Média século V a X
Baixa Idade Média século X a XV
•
invasões bárbaras
• Cruzadas
•
descentralização política
•
renascimento commercial
•
ruralização da sociedade
•
ressurgimento urbano
•
formação do feudalismo
•
crise do feudalism
•
consolidação da Igreja
•
surgimento da burguesia e do capitalismo
4- Aponte os problemas para a dominação germânica no território do antigo Império Romano do Ocidente.
Resp.: Os problemas para a dominação germânica no território do antigo Império Romano do Ocidente eram
* em primeiro lugar, os germânicos eram minoria em relação à população das regiões ocupadas;
* em segundo lugar, suas leis eram aplicadas e seguidas de acordo com o costume de muitos séculos de história;
* em terceiro, os germânicos não haviam constituído Estados antes do século V;
*e por fim, muitos dos germanos eram politeístas conflitando com a religião cristã monoteísta que se
estabelecera na Europa
5- A Igreja Católica foi a única instituição que se manteve fonte após a Queda do Império Romano. Quem fazia parte
dela?
Resp.: A Igreja Católica era composta de um conjunto de letrados e se tornou indispensável para que os novos
conquistadores pudessem garantir a sua dominação.
6- Explique por que o apoio da Igreja cristã era importante para os povos germânicos.
Resp.: Por que aos se aproximarem da Igreja de Roma, os reinos tornavam-se mais poderosos, pois passavam
contar com a ajuda dessa instituição para organizar seus Estados.
7- Escreva sobre Clóvis.
Resp.: Clóvis fundou a dinastia merovíngia, uma homenagem a seu avô Meroveu, com o auxilio da Igreja
Católica, que desejava proteção militar e política, organizando os funcionários do reino.
8- O que era a Lei Sálica?
Resp.: A Lei Sálica foi um conjunto de normais criada por Clóvis, que apesar de escrita conservava os costumes
e as tradições dos francos.
9- Identifique as contribuições dos prefeitos após a morte de Clóvis.
Resp.: Após a morte de Clóvis, em 511, os mordomos estabeleceram-se como os funcionários encarregados da
distribuição de cargos, funções, terras e outros bens e riquezas.
10- Como nasceu a dinastia Carolíngia?

Resp.: O mordomo Carlos Martel, no início do século VIII, conseguiu centralizar o poder em suas mãos e
aproxima-se ainda mais da Igreja de Roma e garantiu que seu filho Pepino, o Breve fosse coroado rei, iniciado,
em 751, a dinastia carolíngia, em homenagem a Carlos Matel.
11- Quem foi o rei da dinastia Carolíngia mais importante? E o que ele fez para organizar o reino?
Resp.: Carlos Magno foi o rei franco mais importante da dinastia Carolíngia e para organizar o reino, Carlos
Magno o subdividiu em condados, áreas administrativas e militares que eram cedidas a homens de sua inteira
confiança.
12- Identifique o maior problema para a manutenção do Reino Franco.
Resp.: O maior problema para a manutenção do Reino franco era a capacidade de recrutamento militar e na
montagem de exército que pudessem ser rapidamente mobilizados, isso porque, as relações tribais, que
garantiam seguidores a uma chefe guerreiro, ainda persistiam, em pleno século VIII.
13- Como Carlos Magno muda a relação com os guerreiros?
Resp.: Com Carlos Magno, as relações pessoais entre guerreiros forma estimuladas, pois o próprio rei
estabelecia pactos com seus homens mais próximos. O rei dava-lhes poder, terras e autoridade em troca de
auxilio militar. Após sua morte, o poder fragmentou-se nas mãos de milhares guerreiros que exerciam a
autoridade em seus domínios.
14- Defina:
a)- vikings - Os vikings eram “homens do Norte”, da Europa usavam capacetes de chifres, eram grandes
navegantes e guerreiros conquistadores.
b)- normandos - Os normandos eram ótimos navegantes e construtores de grandes barcos de madeiras, eram
descendentes dos vikings.
c)- patriarca – Era o chefe da Igreja Católica Oriental, era integrante do corpo de funcionários do Estado.
d)- mosaicos – Era a combinação de pedras de feitio e cores diferentes, formando desenhos.
e)- cesaropapismo - Integração entre a Igreja e o Estado Bizantino.
15- Escreva sobre o Império Romano do Oriente (Império Bizantino).
Resp.: O Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, experimento um esplendor cultural e político sobre
o governo do imperador Justiniano (527-567). No governo de Justiniano Constantinopla, passou a ser a maior
cidade europeia, devido sua localização estratégica, ponto de passagem entre a Europa e a Ásia, se tornou um
importante centro comercial.

