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Escola: _____________________________________  Data:___________ 

Aluno: ______________________________________Série: ___________ 

 

Questões discursivas sobre o feudalismo - 7° ano 

1- Quais foram os eventos históricos que marcaram o início do feudalismo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Explique a origem do termo "feudalismo". 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- A organização do trabalho durante o feudalismo era pautada na ________________. 

4- Durante o feudalismo, a terra era dividida em quantas formas? Caracterize cada uma 

elas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- Quais foram os dois principais grupos sociais que existiram durante o feudalismo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6- É correto afirmar que durante o feudalismo havia mobilidade social? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7- Fale sobre a importância da Igreja Católica para a sociedade feudal. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8- Explique como ocorria a relação de suserania e vassalagem. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9- Qual foi a classe social que surgiu durante a crise do feudalismo? 

______________________________________________________________________ 

10- Cite no mínimo 4 fatores que contribuíram para a crise do sistema feudal. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Gabarito 

1- A crise do Império Romano e as invasões bárbaras. 

2- O termo feudalismo é derivado dos feudos (terras), que eram grandes propriedades 

agrárias que reuniam tanto as moradias quanto as plantações de alimentos que garantiam 

a sobrevivência dos vassalos e dos suseranos. 

3- Servidão. 

4- Manso comunal: Formado por florestas, pastagens e bosques. Era frequentado pelos 

servos e pelos senhores feudais. 

Manso senhorial: Local em que se fixava o castelo. As terras dessa região eram de 

exclusividade do senhor feudal, mas quem as mantinham eram o servos. 

Manso servil: Eram os lotes divididos entre os servos que não eram os proprietários, 

mas tiravam seu sustento e o de sua família. Além disso, era através desses locais que 

eles conseguiam pagar os impostos ao senhor. 

5- Senhores feudais e servos. 

6- Não, pois a sociedade feudal era completamente rígida, quem nascia servo, morreria 

servo. Assim como quem nascia nobre, morreria nobre. As pessoas não tinham a 

possibilidade de mudar de grupo social. 

7- A Igreja Católica teve um papel fundamental para a formação do sistema feudal, pois 

foi a responsável por influenciar a visão de mundo das pessoas da época, além de ser 

uma grande proprietária de terras. Para o homem medieval, ela era a detentora de todo o 

conhecimento. 

8- A relação de suserania e vassalagem ocorria a partir da proteção militar e da doação 

de uma porção de terras do suserano ao vassalo que, em troca, deveria cuidar das terras 

e dispor do serviço militar ao suserano caso ele necessitasse. 

9- Burguesia. 

10-1- Aumento populacional; 

2- Aumento do mercado interno; 

3- Surgimento de rotas comerciais; 

4-Comércio a longa distância; 

5- Surgimento das feiras medievais; 

6- Êxodo rural; 

7- Surgimento do comércio a longa distância. 
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