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Leia o trecho abaixo sobre o trabalho de um camponês na Idade Média. As homenagens anuais prestadas a um camponês francês chamado Gishard, que vivia na Borgonha (agora França), perto da propriedade do Bispo Macon, eram típicas desses acordos. Toda Páscoa ele deu o canhão para Etienne, seu mestre, o
cordeiro; na estação de feno, eu devo-lhe seis pedaços de dinheiro. Quando chegou a hora da colheita, Guichard foi forçado a dar uma generosa medida de mingau de aveia, bem como encontrar outros camponeses para oferecer um banquete ao canhão. Na colheita da uva, Guichard pagou uma nova quantia em
dinheiro, além de três pães e vinho. Eu estava livre de compromisso nos meses de inverno magro antes da Quaresma começar quando você estava esperando pelo capão. No meio desse período de arrependimento ele devia mais seis pedaços de dinheiro, e logo era hora de sacrificar o cordeiro da Páscoa e começar
todo o ciclo... Campanhas sagradas: 1100-1200. Rio de Janeiro: Life Time/Cultural City, 1990. página 31. (tirou de VICENTINO, C.; DORIGO, G. História para o Ensino Médio. História Comum e Brasil. São Paulo: Scipione, 2006. 2ª edição. Agora veja as declarações abaixo. I - Além dos assuntos religiosos, o clero
também se dedicou à exploração do trabalho dos servos em terras pertencentes à igreja. II - A atividade econômica na produção e pagamento de impostos pelos servidores foi notada no tempo tanto em relação às estações climáticas quanto com datas religiosas. III - Os impostos pagos pelo servidor ao seu mestre
consistiam apenas no pagamento em dinheiro, não houve pagamento em dinheiro. IV - Além do pagamento de impostos e serviços individuais, os servidores eram obrigados a oferecer coletivamente ao mestre alguns serviços e produtos. Quanto às declarações acima, podemos dizer que todas elas estão erradas. só
eu e II estamos errados. nenhum está errado. apenas III é incrível. apenas eu, III e IV estão errados. Uma lista de perguntas importantes sobre feudalismo. Leia o artigo sobre feudalismo. 2008 Banca: ACAFE Órgão: PC-SC  Sobre o feudalismo que durou a maior parte da Europa medieval, todas as alternativas são
verdadeiras, exceto: Entre as origens romanas que contribuíram para a formação do sistema feudal pode levar a um assentamento que eventualmente formou servos medievais. O sistema feudal não tem a antiga estrutura escrava do Império Romano, usando trabalho escravo. A formação do feudalismo, em geral,
começou com a desagregação do Império Romano do Ocidente e as invasões dos povos bárbaros no Ocidente Europe.In sua fase inicial foi caracterizada pela economia do trabalho ocupado e pela interdependência econômica entre os vários demônios estabelecidos na Europa.O feudalismo inclui o sistema político,
econômico e social que prevaleceu na Europa Ocidental entre o início da Idade Média antes da aprovação daqueles que 11 e 13. O feudalismo deve sua formação a uma série de fatores, incluindo a desagregação do Império Romano, o declínio da escravidão e do comércio, o campo da população, a formação de
numerosos lordes e reinos bárbaros independentes, a incapacidade da maioria dos imperadores cruzados romano-alemães de restaurar a unidade política abrangente e eficaz, a supressão do paganismo e o fortalecimento político da Igreja Católica. Feudalismo gradualmente tornou-se o modelo dominante na
Europa.WikipediaO ano: 2016 Banking: FCC Body: SEDU-ES  Theodos society in theodos society in the Middle Ages foi marcado por relações internas explicadas através de conceitos historiográficos como o desoriográfico, um pacto informal estabelecido entre servos camponeses e autoridades da igreja através do
qual os primeiros estabeleceram sua posição em troca de proteção espiritual e conforto. O processo que assombra a Europa por causa da peste e da decadência urbana só é amenizado após o sucesso comercial da grande expansão marítima do século XVI.vassalagem, um sistema pelo qual um nobre jurou fidelidade
a outro, comprometendo-se a protegê-lo e apoiá-lo em troca de benefícios econômicos e laços de poder político. , uma relação pela qual Simples foi adotado por um nobre da burguesia, servindo-o como empregado em troca de casa e comida. Ano: 2016 Bancário: Órgão INEP: ENEM  Mercado se esforça para
gerenciar e regular toda a atividade humana. Até recentemente, algumas áreas - cultura, esporte, religião - estavam fora de seu alcance. Agora eles são absorvidos pela esfera do mercado. Os governos confiam cada vez mais nele (rejeição do setor público, privatização). RAMONET, I. Guerras do século 21: novos
medos e novas ameaças. Petrópolis: Vozes, texto apresentado 2003.No lógica, que é 2003.No característica central do seguinte sistema socioeconômico: Ano: 2017 Bancário: ÓRGÃO INEP: ENEM  Mas foi principalmente lã que os compradores, vindos da Flandres ou da Itália, procuraram em todos os lugares. Para
se adequar a eles, as raças foram melhoradas aumentando gradualmente seu tamanho. Esse crescimento continuou ao longo do século XIII, e a Abadia da Ordem dos Cisterers, onde os métodos mais racionais de criação de gado foram utilizados, certamente desempenharam um papel decisivo nessa melhoria. DUBI,
G. Economia rural e vida na aldeia no Oeste medieval. Lisboa: Printampa, 1987 (adaptado). O texto aponta para a relação entre a melhoria das atividades pastorais e o avanço tecnológico na Europa Ocidental feudal, resultado do crescimento do trabalho escravo, do desenvolvimento da vida urbana, da padronização
dos impostos locais, da padronização do processo produtivo, da desconcentração da estrutura fundiária. Ano: 2011 Banking: Órgão: ENEM  Se o hábito de fechar, um verdadeiro habitus da mentalidade medieval trouxe talvez um profundo sentimento de incerteza, era difundido no mundo rural, também estava no
ambiente urbano, pois uma das características da cidade era ser limitada por portas e muros. DUBI, G. et al. Século XIV e XV. IN: ARIZ, P.; DUBI, G. História da vida privada da Europa feudal antes do Renascimento. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado). A prática e o uso de paredes sofreram importantes
mudanças no final da Idade Média, quando assumiram a função de postos de controle ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado ao crescimento das atividades comerciais e urbanas, à migração de camponeses e artesãos, à expansão dos parques industriais e industriais, ao aumento do número de
castelos e feudos, à contenção de epidemias e doenças. Ano: 2015 Bancário: NUCEPE Órgão: SEDUC-PI  Os fundamentos do feudalismo datam do século III, quando o sistema de produção de escravos no Império Romano entrou em colapso. Quanto ao modo feudal de produção, podemos dizer corretamente: com
um modelo econômico orientado para o mercado externo, criou uma sociedade politicamente fragmentada, concentrada na esfera religiosa. Através da esfera política, realizada à força, os servos têm sido objeto de uma série de obrigações com você. O trabalho escravo foi a base da produção, que estimulou a
produção de excedentes comerciais e a forte centralização política. É baseada em uma sociedade de castas onde a mobilidade social não é permitida, o que leva ao fim da escravidão. A transição da terra foi feita doando aos soberanos que pagavam aluguel aos seus vassalos. Ano: 2019 Bancário: AoCP Institute
Organ: SEE -PB  De acordo com uma visão religiosa medieval, a sociedade feudal foi construída com o seguinte princípio: alguns nascem para orar, outros para a guerra, e outros nascem para trabalhar. Dada essa afirmação e as relações de trabalho no período feudal, a alternativa ao INCORRECT é não ser. O
servo não era um trabalhador livre, mas também não era um escravo que poderia ser vendido ou trocado. Os papéis e papéis sociais de muitas pessoas que vivem na Idade Média já eram, de certa forma, predeterminados quando nasceram. A mobilidade social da escalada na sociedade feudal foi bastante possível e
estimulada pelos serons que caracterizaram a visão de mundo católica. A sociedade feudal foi rigidamente estratificada e de acordo com a mentalidade da época em que Deus definiu diferentes funções para cada camada. Ano: 2015 Bancário: Município de Betim - MG Órgão: Município de Betim - MG  Essa é uma
verdadeira alternativa, correspondente às características básicas do feudalismo. Os salários do trabalho, da cultura tocêntrica e do poder político estão concentrados nas mãos do rei. As relações entre a nobreza feudal foram fundadas Suzerenismo e vassaloação: vassaloação: senhor do nobre, que deu um dofhee
feud para outro; e vassalo, um nobre que recebeu uma rixa. O trabalho é regulado pelo destaque das obrigações e uma sociedade com grande mobilidade. Ano: 2015 Bancário: Fatec - SP Órgão: Fatec - SP  Uma das características a serem reconhecidas no feudalismo europeu: a sociedade feudal era semelhante ao
sistema de castas. Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições hunas. Vilões e servos foram obrigados por diversas obrigações, entre elas, o pagamento anual da capitania, da escultura e da banalidade. A economia do feudo era dinâmica, com foco no comércio de feudos vizinhos. As relações de fabricação
eram escravocratas. Ano: 2015 Bancário: Fatec - SP Órgão: Fatec - SP  Podemos definir o feudalismo, do ponto de vista econômico, como um sistema produtivo voltado à autossuficiência, sendo a agricultura seu principal setor. Politicamente, o feudalismo foi caracterizado pela existência de uma legislação
específica que regulasse a vida de cada feudo, o atribuído ao poder executivo da igreja, a ligação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o governo central, a absoluta descentralização administrativa. Se você quer prever o futuro, explore o passado. Confúcio Acreditamos em educação gratuita
e de qualidade. Ajude-nos a ver sua opinião, sugestão ou crítica: exerciciosresolvidosbr@gmail.comCopyright © 2020. Construído com ❤ Amor Amor
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