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Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 1

1. Que elementos foram deixados pelas sociedades romana e germânica e são considerados os 
precursores da sociedade feudal?

2. Ligue a palavra ao seu significado.

COMITATUS      Prova física

COLONO      Poder local exercido por um rei

DIREITO CONSUETUDINÁRIO   Trabalhador livre

ORDÁLIO      Assembléia dos companheiros

REALEZAS      Leis por tradições orais

3. Complete a cruzadinha:

a) Povos que se fixaram nas terras do Império Romano.
b) Os guerreiros germânicos estabeleceram-se em terras das antigas aristocracias ___________.
c) Cristãos que assumiam cargos de liderança na comunidade religiosa.
d) Espólio, tudo que era conquistado por meio da guerra. 
e) ___________________ Britânicas, onde se estabeleceram os anglo-saxões.
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4. Leia atentamente:

Ela [a Igreja] justificava a dependência do servo em relação ao senhor feudal e aos contratos en-
tre suseranos e vassalo.

Hilário Franco Jr.
 
Agora responda:
a) Em que consistia o contrato entre suserano e vassalo?
b) Qual o papel da Igreja durante o feudalismo na Europa?

5. Assinale a alternativa correta:
a) Pepino o Breve sucedeu Carlos Magno e manteve a mesma política.
b) Carlos Magno tornou-se senhor de todo o Ocidente.
c) Carlos Magno foi responsável pela expulsão dos árabes muçulmanos da Gália.
d) Pepino o Breve converteu-se ao cristianismo, aproximando os cristãos dos francos.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

6. Leia atentamente:

A ordem eclesiástica forma um só corpo, mas a divisão da sociedade compreende três ordens. 
A lei humana distingue duas condições. Os nobres são os guerreiros, os protetores das Igrejas, 
defendem a todos os homens do povo, grandes ou modestos, e também a si mesmos. A outra 
classe é a dos não livres. Esta desgraçada raça nada possui sem sofrimento. Provisões, 
vestimentas são fornecidas a todos pelos não livres, pois nenhum homem livre é capaz de viver 
sem eles. Portanto, a cidade de Deus, que se crê única, está dividida em três ordens: alguns 
rezam, outros combatem e outros trabalham. 

ADALBERTO, bispo de Laon. In: BOUTRUCHE, R. Señorio y feudalismo. Madri: Siglo Veintiuno, 1972.

a) Grife no texto quais as ações três ordens em que está dividida a cidade de Deus.
b) De acordo com os seus estudos indique quais são essas três ordens.
c) De acordo com o texto e seus estudos, explique o que quer dizer a expressão “não livre”.
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7. Observe a imagem e complete com o que se pede. 

a) Localize o local em que encontramos o manso senhorial e indique a quem pertencia.
b) No balão do manso comum escreva o que era ali produzido.
c) Escreva uma palavra que represente o manso servil dentro do balão respectivo. 

8. Complete com V (verdadeiro) e F (falso).
a) O regime de terras era dividido em áreas, sendo uma dos senhor outra do camponês. (     )
b) O feudo nunca fora autossuficiente, dependendo extremamente do comércio com outros feu-
dos. (     )
c) Na corveia os servos deviam cultivar as terras da reserva senhorial duas a três vezes por se-
mana, sem ganhar nada por isso. (     )
d) Nas banalidades o servo tinha que entregar ao senhor uma parte do que produzia no manso 
servil. (     )
e) Na talha, para usar as instalações da reserva senhorial, o servo entregava uma parte do que 
produzia para o senhor. (     )
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9. Assinale a alternativa incorreta:
a) A língua escrita utilizada nos primeiros séculos da Idade Média era o latim.
b) A literatura escrita teve como base narrativas orais bastante conhecidas e sem autoria definida.
c) Os artistas, chamados de trovadores ou menestréis, escreviam versões das narrativas orais do 
rei Artur e seus cavaleiros.
d) A trova é uma composição poética acompanhada de música.
e) O homem era o objeto do amor cortês da mulher.

10. “Ocupando um lugar de honra na identidade nacional britânica, Windsor é o maior e mais an-
tigo castelo da Grã-Bretanha e, com seus 1000 aposentos, o maior castelo habitado do mundo.” 
(Patrícia Schultz). Indique quais as duas principais funções do castelo medieval e de que material 
eles eram construídos.


