Exercícios Complementares
A Baixa Idade Média – Parte II: A Expansão Feudal
1- Enumere as mudanças ocorridas não mundo feudal por volta do ano 1000.
Resp.: Boas colheitas, fim das invasões externas e aumento das áreas de cultivo, resultaram no aumento da
população e da produção de alimentos alterando as relações na sociedade feudal. Esses aumentos da população e
da produção abrem espaço para o crescimento do comércio a partir das trocas da produção excedente entre os
senhorios.
2- Identifique algumas das inovações agrícolas surgidas após o ano 1000.
Resp.: Como inovações a partir do ano 1000, surgiram a rotação trienal de culturas, o arado de ferro (charrua),
ferradura, moinhos de água e de vento e novas formas de atrelamento de animais, que ampliaram a capacidade
produtiva da Europa medieval.
3- Em termos arquitetônicos, dois tipos de construção deram expressão a esse período. Quais esses tipos de construção
e o que simbolizavam?
Resp.: Em termos arquitetônicos surgiram os castelos, que se tornaram símbolos de prestígio e objetos de
conquistas militares que traduziam o poder terreno; e as catedrais que demarcavam a força do poder espiritual da
Igreja e indicavam a direção final para os homens.
4- A quem as cidades europeias, na Idade Média pagavam impostos?
Resp.: As cidades pagavam impostos aos senhores feudais. Além disso, os bispos sempre mantiam o controle sobre
a religião nessas cidades e os senhores feudais controlavam os principais casos de justiça.
5- Explique o que eram as corporações de ofícios.
Resp.: As corporações de ofício, eram uma espécie de órgão fiscalizador que definia o número de artesãos
autorizados a trabalhar em uma cidade, conferia a qualidade das mercadorias produzidas e estabelecia os preços
dos produtos.
6- Defina:
a)- mestres de ofício – Eram aqueles que dominavam as técnicas de produção e geralmente donos da oficina.
b)- companheiros ou jornaleiros – Eram aqueles que dominavam as técnicas, mas não tinham o título de mestres.
c)- aprendizes – Eram jovens que ainda estava em fase de formação, aprendendo o ofício.
d)- burguesia – Eram comerciantes, banqueiros e artesãos que começaram a enriquecer, e viviam nos burgos.
e)- burgos – Eram as povoações que surgiram ao lado dos castelos, em volta das cidades.
7- Como surgiram as propriedades privadas.
Resp.: As propriedades privadas, surgiram com o cercamento das terras coletivas. Estas cercas que se tornaram
símolos da apropriação individual, surgiram à sombra das enormes muralhas.
8- O levantamento de cercas reduziu a extensão das terras comunais. Uma maior mobilidade social começa a se
registrar. Caracterize esse processo.
Resp.: Com o levantamento de cercas reduziu-se a extensão das terras comunais e inicia-se uma maior mobilidade
social, quando nas cidades, burgueses enriquecidos procuravam ingressar na nobreza por meio do casamento de
seus filhos. Além disso, membros da pequena nobreza urbana conseguiram ampliar sua posição social por meio da
vida urbana e da união com famílias ricas da burguesia.
9- O que eram as Cruzadas?
Resp.: As Cruzadas tratavam-se de peregrinações (expedições) armadas que, em nome da fé levavam os cristãos a
partir em busca de mais terras e riquezas, na reconquista de Jerusalém das mãos dos muçulmanos.
10- Sobre as Cruzadas aponte as motivações:
a)- Econômicas
Resp.: entre as motivações econômicas das Cruzadas se destaca o Controle das rotas do comércio no
Mediterrâneo e o enriquecimento de alguns cruzados (participantes das cruzadas).
b)- Religiosas
Resp.: Já na religião as Cruzadas contribuíram para a propagação da fé cristã e a ampliação do poder da Igreja.

c)- Sociais
Resp.: Com relação ao social as Cruzadas, ajudaram os reis a fortalecerem o seu poder, além disso, constantes
mudanças nas relações com o Império Bizantino, que muitas vezes, passavam de aliados a inimigos numa mesma
Cruzada.
10- As Cruzadas expulsaram das fronteiras da cristandade duas fontes de tensão social. Identifique estas fontes de tensão.
Resp.: A primeira fonte de tensão expulsa das fronteiras da cristandade pelas Cruzadas, dizia respeito aos grupos
empobrecidos e marginalizados, capazes de envolver-se em revoltas populares. Já a segunda fonte de tensão era
provocada por representantes da pequena nobreza sem terras ou de poucos recursos, que viviam da pilhagem a
senhorios e do assalto a comunidades camponesas.
12- Sobre a Peste Negra responda:
a)- O que era essa doença?
Resp.: A Peste Negra, foi uma doença transmitida pela pulga de ratos, que vieram da Ásia, por meio das
embarcações que participaram das Cruzadas. Esta doença devastou a população europeia no século XIV.
b)- Identifique as formas de contagio
Resp.: Peste Negra, era transmitida ao ser humano por meio de pulgas contaminadas ou pelo contato com pessoas
doentes.
c)- Quais as consequências da Peste Negra para a Europa?
Resp.: A principal consequência da Peste Negra, foi a redução da atividade econômica no campo, gerando crise
econômica, miséria e muita fome.
13- Entre os séculos XI e XIII houve na Europa um período de prosperidade graças as inovações técnicas agrícolas. No
entanto, o que mudou no século XIV?
Resp.: Após uma fase de expansão comercial e de crescimento econômico e demográfico, no século XIV,
praticamente toda a Europa enfrentou uma grave crise econômica e social, que iniciou o declínio do feudalismo.
Esse foi um período marcado por catástrofes climáticas, queda da atividade econômica, guerra prolongadas,
tensões sócias e grandes epidemias.

