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INSTRUÇÕES:  
 AO RECEBER A PROVA, VERIFIQUE SE ESTÁ COM TODAS AS QUESTÕES. CASO NÃO ESTEJA, SOLICITE OUTRA AO EXAMINADOR. 

 A PROVA DEVE SER FEITA A CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL OU PRETA. UTILIZE APENAS O ESPAÇO RESERVADO PARA A RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES. 

 NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA. 

 NÃO EMPRESTE NEM PEÇA EMPRESTADO AO COLEGA O MATERIAL DE PROVA. 

 CAPRICHO NA REPRESENTAÇÃO DAS LETRAS, PRECISÃO, LIMPEZA E ESTÉTICA SÃO FUNDAMENTAIS. 

 A INTERPRETAÇÃO DO ENUNCIADO FAZ PARTE DA AVALIAÇÃO, PORTANTO NÃO FAÇA PERGUNTAS. 

 CUIDADO COM O TEMPO DE PROVA, O CONTROLE DELE É SUA RESPONSABILIDADE. 

 OS RASCUNHOS NÃO SERÃO CONSIDERADOS NA CORREÇÃO. 

 ATENÇÃO: NAS QUESTÕES QUE EXIGEM CÁLCULO, NÃO BASTA ESCREVER APENAS O RESULTADO FINAL. É NECESSÁRIO MOSTRAR A  
RESOLUÇÃO OU O RACIOCÍNIO UTILIZADO PARA RESPONDER ÁS QUESTÕES. 

 TESTES RASURADOS SERÃO ANULADOS. 

 ESCREVA, COM LETRA LEGÍVEL, TANTO AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES QUANTO A REDAÇÃO. 

 SE ERRAR, RISQUE A PALAVRA E ESCREVA NOVAMENTE (EXEMPLO: ). NÃO UTILIZE CORRETIVO. 

 DURANTE A PROVA, É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL DE CONSULTA, ELETRÔNICO OU IMPRESSO.       BOA PROVA! 

 

 

Observe as seguintes imagens para responder as questões 01 e 02. 
 

                   
Feira medieval europeia, século XII                                                    Mercado Municipal de SP, século XXI. 
 

01- Explique a importância das feiras para o desenvolvimento das cidades medievais. 

 
 
 
 

02- De acordo com as imagens e nossas aulas, explique uma semelhança e uma diferença entre 

as feiras da Idade Média e as atuais. 

 

 

 

 



 

 

03- Explique a charge acima. 

 

 

 

04- Qual episódio da Europa medieval pode ser associado à charge acima? Justifique sua 

resposta. 

 

Leia atentamente aos textos abaixo para responder às questões 05 a 07. 

Texto I 

“No começo a maioria das cidades medievais nasceu do crescimento populacional decorrente das 

feiras, fazendo assim um núcleo urbano, chamado burgo. Os habitantes dos burgos passaram a ser 

chamados de burgueses. A cidade vivia de uma economia de base comercial, adotando a frase 

“tempo é dinheiro” como seu lema. Com isso, o crescimento social da burguesia também foi notado. 

Eles conseguiram se tornar homens livres de laços com senhores feudais, pois agora possuíam 

dinheiro para comprar as Cartas de Franquia. Após isso, as cidades começaram a planejar uma 

forma de governo- com direito a prefeitos e magistrados- que se encarregava de administrar e 

defender tanto as cidades como seus interesses. Os burgueses de maior riqueza e poder ocupavam 

os principais cargos, elaboravam leis, criavam tributos, controlavam os impostos para fazer e manter 

a construção de obras. Com todos esses atrativos, as cidades passaram a ser locais de segurança e 

liberdade para os servos que quisessem sair do poder do senhor feudal”. 

Fonte: http://www.juliobattisti.com.br/tutoriais/adrienearaujo/historia017.asp,  acessado em 

01/05/2011, com alterações.  

Texto II 



“Os Gregos viviam nas cidades (também chamadas de polis), e estavam somente sujeitos às suas 

leis. No interior de uma cidade havia obrigatoriamente um templo de adoração ao deus local, uma 

série de edifícios públicos, a praça pública, onde se exerciam atividades ligadas ao comércio, os 

escritórios dos magistrados, e uma cidadela (Acrópole), que defendia a cidade de ataques inimigos. 

Os cargos de magistrados somente poderiam ser exercidos pelos membros da elite. A cidade vivia 

de uma economia de base agrária. Nas polis existiam ainda os estrangeiros e os escravos, que 

auxiliavam no trabalho dos campos e das atividades que exigiam o uso da força. Estes escravos 

eram comprados e vendidos como meros objetos. As mulheres destas cidades desempenhavam 

importantes papéis na pólis como sacerdotisas, por exemplo, mas não podiam interferir nos 

assuntos exclusivamente masculinos, como a política e a guerra”.  

Fonte: http://www.infopedia.pt/$polis-da-grecia-antiga, acessado em 01/05/2011, com alterações. 

 

05- Os textos acima nos trazem informações sobre as cidades burguesas e as polis gregas. Quais 

semelhanças entre estes dois tipos de cidade os textos nos mostram? 

 

06- Quais eram as diferenças entre as cidades burguesas e as polis gregas? 

 

 

07- O texto I também aborda a expressão “tempo é dinheiro”. Explique seu significado e por que este 

lema também foi importante para o desenvolvimento das cidades burguesas. 

 

Leia a reportagem abaixo para responder às questões seguintes. 

 

Atentados a bomba matam ao menos 32 pessoas no Iraque. 

Bagdá. Ataques simultâneos em alvos predominantemente xiitas mataram, na manhã de ontem, 60 pessoas 

em todo o Iraque. Segundo as autoridades locais, o país viveu um dos dias mais violentos desde que as 

tropas norte-americanas se retiraram em meados de dezembro. Os ataques, que aparentemente tinham de 

lados opostos insurgentes muçulmanos sunitas ligados à rede terrorista Al Qaeda contra xiitas, levantaram 

temores de um retorno da matança disseminada que dividiu o Iraque e custou milhares de vidas em 2006 e 

2007. A violência pôs fim a semanas de relativa calma, quando o premiê xiita, Nuri al Maliki, e os líderes 

sunitas buscaram resolver a crise política que ameaçava desfazer o acordo de divisão de forças no governo 

depois da retirada norte-americana. Pelo menos 32 pessoas morreram em explosões em Bagdá, onde 10 

bombas foram detonadas em bairros de maioria xiita durante a hora do rush, enquanto outros ataques tiveram 

por alvo patrulhas policiais, trabalhadores e pessoas aglomeradas em áreas comerciais. 

Fonte: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1107879, acessado em 17/03/2012, com 

alterações. 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1107879


 

 

 

08- A reportagem acima relata um atentado 

provocado por um grupo radical islâmico. Explique qual ideia escrita por Maomé no Alcorão foi 

utilizada por estas pessoas para justificar esse atentado. 

 

09- O texto nos mostra que este foi mais um conflito entre as duas principais facções islâmicas, os xiitas e 

os sunitas. Explique a principal diferença existente entre esses dois grupos islâmicos. 

 
 

 
10- A partir dos estudos deste trimestre, é correto afirmar que somente os islâmicos possuem grupos 

radicais? Justifique sua resposta. 


