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1. Seleccione a única alternativa que indica o tema do fresco reproduzido na figura 1, escrevendo a letra que a 
identifica na folha de respostas. 

 
(A) Episódios histórico-militares das vitórias dos romanos.  
(B) Cenas do teatro cómico romano. 
(C) Ritual de iniciação ao culto dionisíaco. 
(D) Celebração do culto cristão. 

 
 
 
 

 
Figura 1 – Fresco da Villa dos Mistérios, em Pompeia, 50 a.C.,      

in Donald E. Strong, Antiguidade Clássica, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, s.d.      
 

 

2. Ordene cronologicamente, do mais antigo para o mais recente, os seguintes acontecimentos: 
(A) Divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente. 
(B) Nascimento de Portugal. 
(C) 1ª Cruzada. 
(D) Árabes invadem a Península Ibérica. 

 
3. Seleccione a única alternativa que indica a definição do “período da História que se situa ente os séculos V e 
XV da Era Cristã. Começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a tomada de 
Constantinopla pelos Turcos Otomanos”.   

(A) Antiguidade Clássica. 
(B) A Era dos Mosteiros. 
(C) Idade Média. 
(D) Muito Antigamente. 

 
4. Identifique os intervenientes na s Relações Senhoriais. 

(A) Senhores Feudais e Camponeses. 
(B) Patrões e operários. 
(C) Suseranos e Vassalos. 
(D) Cavaleiros e Peões. 

  
5. Identifique os intervenientes na s Relações Feudais. 

(A) Senhores Feudais e Camponeses. 
(B) Patrões e operários. 
(C) Suseranos e Vassalos. 
(D) Cavaleiros e Peões. 

 
6. Seleccione a única alternativa que indica a definição de “tipo de sociedade cujos caracteres determinantes 
são: um desenvolvimento levado até muito longe dos laços de dependência de homem para homem […] um 
parcelamento do poder político criando, em cada região, uma hierarquia de instâncias autónomas que exercem, 
no seu próprio interesse, poderes normalmente atribuídos ao Estado […]”.   

(A) Socialismo. 
(B) Cristianismo. 
(C) Feudalismo. 
(D) Surrealismo. 

Ano Letivo 2011/2012 
 

HISTÓRIA DA CULTURA 
E DAS ARTES 

 

10º ano 
 

Teste Formativo nº 3 



 
7. A Economia Europeia do século IX caracteriza-se por ser: 

(A) urbana e comercial. 
(B) industrial. 
(C) rural e agrária. 
(D) muçulmana. 

 
8. Durante toda a Alta Idade Média, a Igreja Cristã para além de obrigações religiosas, pastorais e doutrinais, 
exerceu um importante papel civilizacional. 

(A) verdadeira. 
(B) falsa. 
(C) verdadeira apenas a 1ª parte. 
(D) verdadeira apenas a 2ª parte. 

 
9. Seleccione a única alternativa que indica a definição de “comunidade de povos e nações que, professando a 
mesma fé, criaram entre si vínculos sociais, políticos, jurídicos e culturais daí decorrentes”. 

(A) Sarracenos. 
(B) Comunidade Islamita. 
(C) Europa Bárbara. 
(D) Cristandade. 

 
10. Quem vivia nos Mosteiros? 

(A) Abades ou Abadessas e Monges ou Monjas. 
(B) Frades ou Freiras. 
(C) Bispos e Padres. 
(D) Soldados. 

 
11. Quem vivia nos Conventos? 

(A) Abades ou Abadessas e Monges ou Monjas. 
(B) Frades ou Freiras. 
(C) Bispos e Padres. 
(D) Soldados. 

 
12. Seleccione a única alternativa que indica a definição de “expedições religioso-militares destinadas a 
“libertar” os lugares sagrados da Terra Santa do jugo do islamismo”. 

(A) Grupos de Libertação. 
(B) Corpo Expedicionário Europeu. 
(C) Cruzadas. 
(D) Expedições Europeias à Terra Santa. 
 

13. Seleccione a única alternativa que indica a definição de “pequenos mundos autónomos e auto-suficientes, 
virados para o seu interior e fechados ao exterior por portas, rigorosamente vigiadas e regulamentadas”. 

(A) Catedrais. 
(B) Mosteiros. 
(C) Igrejas. 
(D) Fábricas. 

 
 
 

FIM 
 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho! 
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 Pedro Bandeira Simões 


