
Capítulo 10

Baixa Idade Média 

Agora é com você – Pág. 34

01  O espaço urbano foi retratado de forma a ressaltar a movi-
mentação de pessoas e mercadorias. Por isso, é possível 
observar a presença de um grande número de pessoas 
dentro e fora das muralhas da cidade. Além disso, a cidade 
é representada como um espaço marcado pela presença 
de muitas construções, já que não há nem mesmo delimi-
tação entre as casas que aparecem na obra.

02  As terras localizadas fora da cidade são terras agrícolas. 
Isso pode ser observado tanto na maneira como o solo 
está organizado quanto no trabalho de camponeses na 
parte frontal da imagem. Além disso, são retratados ani-
mais que carregam sacos para dentro da cidade. Assim, é 
possível a� rmar que o espaço rural é visto como um com-
plemento do espaço urbano, já que ele produzia os gêne-
ros agrícolas que alimentavam a população da cidade.

03  A expansão da produção agrícola favoreceu o crescimento 
populacional durante a Baixa Idade Média. Com isso, 
parte da população que vivia nos campos passou a viver 
em cidades. Assim, a elevação na produção de alimentos 
possibilitou a retomada do crescimento das cidades.

Agora é com você – Pág. 38

01  O mercado foi representado como um espaço caótico e 
de intensa movimentação. É possível observar a existência 
de diversas barracas nas quais os mercadores negociavam 
suas mercadorias. Além disso, há pessoas comprando, 
conversando e até discutindo.

02  Sim, nas duas imagens apresentadas, é possível observar 
a diversidade de mercadorias existente nesses comércios. 
Na primeira imagem, há três comerciantes vendendo, cada 
qual, um tipo diferente de mercadoria. Na segunda, há 
diversos tipos de vestimentas sendo negociadas na feira.

03  As feiras comerciais se formaram em pontos de interliga-
ção de diferentes rotas de comércio surgidas ao longo da 
Baixa Idade Média. Elas ajudaram a desenvolver e a impul-
sionar as atividades comerciais, bem como contribuíram 
para a ligação do norte e do sul da Europa. Além disso, 
muitas feiras cresceram, dando origem a cidades.

Agora é com você – Pág. 42

01  O autor explica a peste por razões divinas, como “iniciativa 
dos corpos superiores” ou como punição dada por Deus 
às iniquidades humanas.

02  A cidade limpou suas ruas por meio da contratação de 
funcionários, foram feitos conselhos para manter o bom 
estado sanitário do espaço urbano, e foi proibida a entrada 
de doentes.

03  Por meio do texto, é possível a� rmar que os médicos 
medievais não tinham plena compreensão das formas de 
propagação da peste. Eles temiam o contágio da doença 
por meio da proximidade de outros doentes; por isso, proi-
biam o ingresso de pessoas enfermas na cidade. Porém, o 
principal meio de contágio, por meio da pulga do rato, 
não era mencionado, o que permite a� rmar que os médi-
cos do período não tinham conhecimento desse meio de 
transmissão da doença.

ATIVIDADES PARA SALA

01  Entre os séculos XIV e XV, houve uma intensa produção de 
imagens que representam a morte como uma caveira que 
vem buscar os vivos. Seguindo a tradição da época, a ima-
gem apresentada retrata um grande número de pessoas, 
a maioria morta, e, ao centro, a morte em seu cavalo traz 
a ideia de que ela levaria todas essas pessoas para o além. 
Assim, é possível relacionar esse tipo de representação com 
a grande mortalidade provocada pela crise do século XIV, 
especialmente pela disseminação da peste bubônica.

02  O mercador precisava ter prudência para se aventurar em 
terras distantes, capacidade de tomar decisões rápidas 
enquanto navegava pelos mares e educação para conquis-
tar a simpatia dos povos com quem ele negociava.

03  É possível formular a hipótese de que os mares menciona-
dos no texto eram o Mar do Norte e o Mar Mediterrâneo, 
já que, nesse período, os navegadores europeus ainda não 
tinham os conhecimentos técnicos necessários para nave-
gar no Atlântico ou no Pací� co, entre outros mares. Já as 
terras pagãs mencionadas podem ser uma referência aos 
povos islâmicos que controlavam o comércio das especia-
rias do Oriente.

04  A imagem mostra os guerreiros, os professores universitá-
rios, os comerciantes e os camponeses.

05  Não, pois, durante a Alta Idade Média, nem os comercian-
tes nem os professores universitários formavam um grupo 

Resoluções Resoluções

?a série – Ensino Médio – Livro ??a série – Ensino Médio – Livro ? 32 1a série – Ensino Médio – Livro 3 1

HISTÓRIA



 O estilo gótico, uma das principais marcas da arquitetura 
medieval, é expressivo da condição de poder da Igreja 
Católica e das riquezas acumuladas nos núcleos urbanos, 
que se constituíram como importantes centros de poder 
econômico da época.

06  D

 O estilo gótico está diretamente relacionado ao desenvol-
vimento das cidades medievais. As torres das igrejas góti-
cas, que se projetam para o céu, denotam o orgulho da 
prosperidade dessas cidades. O interior dessas igrejas era 
marcado por minúcias ornamentais. 

07  E

 As relações comerciais estabelecidas no contexto da Idade 
Média de� agraram um profundo processo de transforma-
ção de mentalidade e impulsionaram alterações na lógica 
de poder então vigente. Dois polos comerciais foram con-
solidados na Baixa Idade Média: um italiano, representado 
pelo protagonismo de genoveses e venezianos, e outro 
nos territórios da Liga Hanseática, que controlavam cida-
des como Hamburgo e Bremen, por exemplo.

08  C
 A partir do século XI, as feiras medievais se constituíram 

como importantes espaços de trocas comerciais e cul-
turais. A partir daquele século, as experiências promovi-
das em torno dessas feiras fomentaram o � orescimento 
de cidades e centros urbanos que assumiriam certa con-
dição de protagonismo no processo de fragmentação 
do feudalismo.

09  C

 O Renascimento comercial, no contexto da Idade Média, 
marca um profundo processo de transição das relações de 
produção e trabalho. Entre as principais mudanças ocorri-
das a partir do século XI, destaca-se a monetarização das 
relações de produção e das atividades mercantis, o que 
alterou signi� cativamente a lógica das relações feudais. 

10  B
 As corporações de ofício foram responsáveis pela organi-

zação e distribuição de determinados produtos manufa-
turados e agruparam pro� ssionais que desenvolviam ati-
vidades semelhantes ou do mesmo ramo. Entre as ações 
comuns às corporações, destaca-se a proteção gerada 
sobre o artesão e contra a concorrência estrangeira.

social importante. Portanto, eles não estariam presentes 
na representação das pro� ssões do período.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B
 A Igreja Católica medieval cumpriu um importante papel 

no ordenamento de práticas e costumes e na a� rmação de 
uma cultura fundada nos dogmas cristãos. Como impor-
tante instituição de saber e poder, ela foi responsável 
pela formação escolar da sociedade feudal e, em grande 
medida, pela perpetuação da cultura greco-romana.

02  E

 O processo de desestruturação do feudalismo foi pautado 
pela ressigni� cação da cultura política fundada na religião 
católica, pelo � orescimento das cidades comerciais e, de 
forma gradativa, pela estruturação de uma nova ordem de 
poder, baseada menos no discurso religioso e mais nas 
relações econômicas monetizadas. Para muitos especialis-
tas, a peste contribuiu signi� cativamente para o questio-
namento da ordem de poder exercida pela Igreja.

03  C

(V) Entre os séculos XII e XIII, Flandres e outras regiões 
portuárias se constituíram como importantes entre-
postos comerciais e como palco de importantes 
mudanças na lógica de poder então vigente.

(V) Nas principais cidades comerciais da Baixa Idade 
Média, uma nova lógica de poder passou a ser cons-
tituída e novos grupos políticos e econômicos passa-
ram a exercer certo protagonismo. 

(F) Apesar de essas cidades terem exercido certo protago-
nismo econômico, é incorreto a� rmar que elas estabe-
leceram o chamado “livre-comércio”, algo comum ao 
desenvolvimento do capitalismo, de� agrado apenas 
com as Revoluções Burguesas, a partir do século XVII. 

(F) De acordo com alguns historiadores, ainda no século 
XIX muitas cidades europeias careciam de uma polí-
tica urbanística. Dessa forma, é incorreto relacionar as 
reformas urbanas de caráter higienista (que somente 
surgirão no século XIX) ao contexto da Idade Média. 

(V) A arquitetura gótica ganhou notoriedade ao longo 
da Idade Média e esteve alinhada ao discurso reli-
gioso então vigente.

04  D

 A intensi� cação das relações comerciais da Europa com o 
Oriente se deu como um desdobramento das Cruzadas. 
Mais que signi� car uma experiência de luta, as Cruzadas 
marcaram as relações de trocas entre o Ocidente e o 
Oriente, o que favoreceu o desenvolvimento das cidades 
e de novos grupos de poder no contexto da Idade Média.

05  D
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