7º

EF

1 – A) O clero oferecia orientação religiosa aos fieis
B) A nobreza era responsável pela função guerreira
C) Os servos asseguravam o sustento de todos ao trabalhar na produção de alimentos
2 – Poder político descentralizado, exercido pelos senhores feudais.
3 - É uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, grupos distintos e com pouca mobilidade social
4 – Sim, pois a constituição do feudalismo absorveu aspectos de ambas as sociedades, como a
propriedade privada da terra característica dos romanos e o poder descentralizado típico dos
germanos.
5 – A conversão de Clóvis e do povo franco ao catolicismo ampliou a influência da Igreja Católica,
que recebeu proteção para seus membros e propriedades. Já Clóvis teve seu poder reconhecido e
legitimado pelo papa.
6 – Carlos Magno destacou-se pela eficiência administrativa do império. Nomeou duques, condes e
marqueses, criou as Leis Capitulares (que regulavam todos os aspectos da vida dos francos) e
preservou sua autoridade política sobre os poderes centrais.
7 – Sim, pois essa expressão ignora toda a riqueza cultural do período, se constituindo como uma
visão preconceituosa sobre o passado.
8 – Os manuscritos; os tratados filosóficos; pinturas; obras arquitetônicas
9 – Na península Arábica, naquele contexto, havia cerca de 300 tribos dispersas. Algumas eram
nômades, como os beduínos, e outras viviam em núcleos urbanos. Elas se dedicavam ao pastoreio e à
agricultura, ao comércio e aos saques. Cada tribo tinha um chefe e não existia um governo
centralizado.
10 - Árabes são as pessoas que partilham a cultura originada com a civilização árabe. Em geral são
muçulmanos, mas em muitos casos seguem outras religiões. Muçulmanos são aqueles que,
independente de serem árabes ou não, professam o islamismo.
11 - Profissão de fé; a oração; a caridade; o jejum; a peregrinação.
12 – Os xiitas defendem que apenas um descendente de Maomé poderia assumir a liderança política e
religiosa da comunidade muçulmana. Além disso, só reconhecem o Corão como fonte dos
ensinamentos doutrinários. Já os sunitas defendem que o líder político e religioso deve ser escolhido
pela comunidade e também se guiam pelo Sunna para orientar seu comportamento.
13 – A união dos árabes pela fé, a necessidade de controlar terras e rotas comerciais, a fragilidade dos
grandes impérios do Oriente e a tolerância com que os árabes tratavam judeus e cristãos, o que
facilitava sua aceitação junto às populações dominadas.
14 – O aumento dos negócios provocou a retomada do uso de moedas, o estabelecimento de rotas
comerciais no continente e a criação ou ampliação dos núcleos urbanos, onde se desenvolviam o
artesanato e o comércio
15 – As Cruzadas tinham o propósito de cristianizar os chamados “infieis”, ou seja, os muçulmanos e
todos aqueles que, em geral, não eram cristãos, além de pretender conquistar novas terras em virtude
do crescimento populacional da Europa.

