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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.

1- “O casamento tinha importância econômica, patrimonial e familiar. Além disso, também era um sacramento,
realizado diante de um padre.” (Georges Duby). Na Idade Média, qual instituição passa a dominar o casamento?
Explique de que maneira isso se deu.
2- Leia atentamente:
Na Idade Média, o livro por excelência foi a Bíblia. Pode-se dizer que a quase totalidade do que se produziu em
termos de reflexão e pensamento estava diretamente relacionado aos textos sagrados do cristianismo ou às suas
interpretações. Das escolas monásticas às universidades, o essencial do sistema de ensino estava submetido ao
rígido controle da Igreja, que, por sinal, manteve monopólio sobre a escrita até o século XII(…). Assim, reforçando
os ensinamentos da religião, controlando as crenças e a moral das pessoas, dirigindo o sistema de ensino e o
universo cultural, penetrando nas consciências através das confissões, a Igreja estendeu um poder absoluto sobre
todas as formas de saber.
MICELI, Paulo. O feudalismo. São Paulo: Atual. 1992

Agora responda:
a) Grife no texto o trecho que melhor indique como era transmitido o saber na Idade Média.
b) Qual a relação existente entre a religião e o saber na Idade Média?
3- Cite duas características dos castelos medievais que revelam que eles são ao mesmo tempo fortalezas e
residências.
4- Como era feita a divisão do feudo?
5- Explique em que se consistiam as relações de suserania e vassalagem na Idade Média.
6- Qual era o papel da igreja católica durante a Idade Média?

