
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 2º período 
História  v 1ª SÉRIE 

Data da realização: 7/6. 
 

QUESTÃO 1 

A construção de uma unidade política comum em 
parte da Europa e a unificação do Império (poder 
político) e do papado (poder religioso) como centros 
de poder no continente. O poder de indicar bispos. A 
organização político administrativa dos condados e 
marcas. O estabelecimento da instituição nobre da 
cavalaria. A origem da suserania e vassalagem. O 
Renascimento Carolíngio com o resgate da cultura 
latina ou romana. (Consultar Livro Digital, A Europa 
dos Bárbaros.) 
 

QUESTÃO 2 

O fim do politeísmo e estabelecimento do monoteísmo, 
promovendo a unificação religiosa. 

O crescimento populacional entre os árabes e a 
atração pelo saque/pilhagem. Além da expansão do 
comércio. 

(Consultar Livro Digital, O Mundo Muçulmano.) 

 

 

GABARITO 



QUESTÃO 3 

a) Hégira. 

b) Início da Era Muçulmana. 

(Consultar Livro Digital, O Mundo Muçulmano). 

 

QUESTÃO 4 

a) Os poderes de polícia, de tributação, de justiça, 
segurança, entre outros, comuns a Estados fortes e 
centralizados.  

b) Porque a nobreza conquistou o direito de 
transmitir parte da terra a outras pessoas, que se 
constituíram em nobres com posição inferior, como 
viscondes, barões e cavaleiros. Desta forma, criou-se 
uma rede hierárquica de suserania e vassalagem. 

(Consultar Livro Digital, O Nascimento da Europa.) 

 

QUESTÃO 5 

A Religião Islâmica para a História foi resultado 
de um sincretismo religioso, dentre as influências 
presentes temos a Religião Cristã e a Religião 
Judaica. 

(Consultar Livro Digital, O Mundo Muçulmano.) 

 

QUESTÃO 6 

Porque as relações sociais e políticas eram 
caracterizadas por uma sociedade de ordens, na qual 
prevalecia uma organização estamental, com funções 



vitalícias e hereditárias, definidas pelo critério 
de nascimento. Além disso, sendo a riqueza a terra e 
sendo a terra transferida por herança, não havia 
como transferir riqueza e, por tanto, ascender na 
escala social. 

(Consultar Livro Digital, O Nascimento da Europa.) 

 
 

 

 

 

 


