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HISTÓRIA

Gabarito da prova – 2º Trimestre – História
1) A) O aluno poderia citar a utilização da Burca ou a adoção de costumes e hábitos muçulmanos como
obrigatórios.
B) O aluno poderia dizer que a Sharia interfere na medida em que impõe os costumes da religião
muçulmana às leis de um país, acabando com a laicidade do Irã ou da Síria.
2) Os pilares poderiam ser:






Jejum/Ramadã: fazer um jejum do nascer ao pôr do sol no nono mês do calendário muçulmano.
Caridade: doar parte dos seus rendimentos para os pobres.
Profissão de fé: crer que Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta
Oração: rezar cinco vezes ao dia em direção à Meca.
Peregrinação: ir a Meca ao menos uma vez na sua vida.

3) As características aceitas foram:
1. A utilização de Moeda que faz com que a economia deixe de ser baseada no escambo e volte a
ser baseada no comércio
2. As cartas de Franquia que libertam os burgos dos senhores feudais, enfraquecendo os seus
domínios
3. Renascimento urbano que faz com que os feudos percam sua mão-de-obra abundante para as
cidades.
4. Renascimento comercial que faz com que os feudos se tornem dependentes dos burgueses para
obter os produtos que necessitam para sua sobrevivência.

4) A) Os grupos e interesses eram:






Busca de terras. [Nobreza]
Acomodar as populações [Nobreza e Camponeses]
Busca de aventura ou enriquecimento (pilhagens). [Nobreza]
Absolvição dos pecados ou cura de enfermidades. [Igreja Católica/camponeses/Nobreza]
Interesse comercial (mercadores italianos) [Burguesia?]

B) Não. Os cristãos só obtiveram sucesso na primeira cruzada. Após isso, os muçulmanos reconquistam
Jerusalém e os católicos jamais conseguem derrotá-los.

5) A) Duas características poderiam ser:







Poder descentralizado
Terra como maior forma de riqueza
A relação de vassalagem
Relações de servidão
Sociedade de ordens
Sociedade altamente estratificada

B) Os feudos se organizavam em três partes distintas: reserva senhorial, terra na qual ficava o castelo e o
nobre habitava com sua família. Nela os servos pagavam seus tributos em forma de trabalho ao senhor
feudal. O manso servil, no qual os servos viviam em pequenos lotes de terras em que cultivavam para
eles mesmos. E as terras comuns, nas quais ficavam os bosques e normalmente os instrumentos comuns
do feudo.

6) As causas aceitas foram:






Fim das invasões de vikings e muçulmanos na Europa
Desenvolvimento de técnicas agrícolas
Melhoras científicas no campo da medicina
Retomada dos núcleos urbanos
Retomada do comércio

7) C
8) D
9) C
10) B
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