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Exercício Sobre o Feudalismo 

01.  É correto dizer em relação ao 

feudalismo que: 

a)As duas classes fundamentais desta 

sociedade eram os senhores e 

escravos. 

b)A base econômica era o comércio, 

através do qual se dava a acumulação 

primitiva do capital. 

c)O poder político era centralizado nas 

mãos do rei. 

d)O senhor feudal, por concentrar em 

suas mãos os meios de produção, era 

organizador do processo de produção e 

de toda vida social. 

e)N.d.a 

 

02. O feudalismo europeu apresentava 

características particulares de acordo 

com a localidade. Apesar das 

diferenças regionais, podemos afirmar 

que sua origem está relacionada com: 

a)O renascimento das cidades. 

b)O ressurgimento do comércio. 

c)A ruralização da sociedade. 

d)O fortalecimento do rei. 

e)A ascensão do Império Romano. 

 

03. A sociedade medieval era divida 

em estamentos. Sabemos que os 

membros que faziam parte do 1º 

Estado era: 

a)O Alto e Baixo Clero. 

b)A Nobreza. 

c)O Rei. 

d)A Burguesia. 

e)Os Vilões 

 

04. Fazia parte do 2º Estado nas 

sociedades medievais era: 

a)O alto Clero. 

b)O baixo Clero. 

c)A nobreza. 

d)Os camponeses. 

e)Os Vilões. 

 

 

05. Sobre o Feudalismo é correto 

afirmar: 

a) Os servos não dependiam de seus 

senhores e efetuavam livremente o 

serviço da corvéia. 

b) A igreja católica condenava e não 

praticava a usura. 

c) Foi um modelo social que 

caracterizou a Europa nos séculos III e 

IV. 

d) Representou a fragmentação do 

poder dos reis. 

e) n.d.a. 

 

06. Suserania e Vassalagem são 

relações hierárquicas medievais em 

que: 

a) o vassalo não prestava lealdade ao 

senhor feudal mas a igreja, por isso o 

juramento era feito com a mão sobre a 

Bíblia ou uma relíquia sagrada. 

b) estabeleciam-se princípios de 

lealdade, entre os quais a segurança, a 

hora e a proteção. 

c) O suserano não tinha nenhuma 

obrigação política e militar com o 

vassalo. 

d) o vassalo, na cerimônia da 

investidura, doava o feudo ao suserano 

e prestava-lhe homenagem. 

 

07. Entro outros aspectos, o modelo 

feudal pode ser entendido como: 

a) um sistema baseado na pequena 

propriedade com uma agricultura de 

exportação. 

b) o principal responsável pela 

urbanização e o surgimento das 

cidades européias. 

c) o sistema que configurou a Europa, 

reintroduzindo o comércio como 

atividade central desse modo de 

produção. 

d) um modo de produção estruturado 

nas relações de poder fundadas na 

posse de terra e num rígido sistema de 

classes. 

e) Um modo de produção baseado no 

latifúndio, exportação e igualdade de 

classes. 

 

08. O sistema feudal caracterizava-se: 
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a) pela inexistência do regime de 

propriedade de terra, predomínio da 

economia de comercio e organização 

da propriedade publica. 

b) pelo cultivo da terra por escravos 

com produção intensiva e grandes 

benefícios para os vassalos. 

c) pela aplicação do sistema 

assalariado e trabalho forçado nas 

terras feudais. 

d) pela divisão de terra em pequenas 

propriedades e utilização de técnicas 

avançadas de cultivo. 

e) pela propriedade senhorial da terra, 

regime de trabalho servil e bases 

essencialmente agrárias. 

 

09. Sobre o Feudalismo é verdadeiro 

afirmar que: 

a) era caracterizado pela auto-

suficiência e de localismo de poder. 

b) tinha uma estrutura dependente e 

rigidamente unificada. 

c) marcado pelo um desenvolvimento 

industrial. 

d) existiam muitas moedas em 

circulação nesse período. 

e) Grande poder dos Reis dentro dos 

Feudos. 

 

10. Na Idade Média ocidental, a Igreja 

cristã justificava e explicava o 

ordenamento social. Ao lado dos 

clérigos, que detinham o conhecimento 

da leitura e da escrita, um dos grupos 

sociais da época era constituído por:  

a)  assalariados, que trabalhavam nas 

terras dos que protegiam as fronteiras 

da Europa medieval das invasões 

dos povos bárbaros germânicos. 

b) usurários, que garantiam o 

financiamento das campanhas militares 

da nobreza em luta contra os infiéis 

muçulmanos. 

c) donos de manufaturas de tecidos de 

algodão, que abasteciam o amplo 

mercado consumidor das colônias 

americanas. 

d) servos, que deviam obrigações em 

trabalho aos senhores territoriais que 

cuidavam da defesa militar da 

sociedade. 

e) escravos, que garantiam a 

sobrevivência material da sociedade 

em troca da concessão da vida por 

parte dos seus vencedores. 
 


