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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do estudante e 
também no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as 
atividades propostas. 
Bom estudo e até breve! 

 
ROTEIRO DE ESTUDOS – LIVRO 1 
 
UNIDADE 3: O Feudalismo e a transição para o Capitalismo 
 
OBJETIVOS 

Conceituar Feudalismo e analisar a sua dinâmica.  
Identificar as principais características do Feudalismo quanto aos aspectos político, 
econômico, social. 
Destacar o domínio da Igreja Católica na Europa Medieval. 
Compreender a transição do Feudalismo para o Capitalismo.  
 
ATIVIDADES 
 
Leitura da Introdução (pág.61) e do texto “Feudalismo”. Pág.63-66. 
1.Responda: O que foi o Feudalismo? Identifique suas principais características 
políticas, econômicas e sociais. 
 
Leitura do texto “ As relações sociais no Feudalismo”. Pág.71-73. 
2.Observe a imagem e responda a questão: As Cruzadas atingiram os seus objetivos? 
Justifique.  
 

 
Disponível em:< https://www.grupoescolar.com/pesquisa/as-cruzadas.html> 

Acesso em: 27abr.2020. 

https://www.grupoescolar.com/pesquisa/as-cruzadas.html


Leia o texto “Trabalho por obrigação e economia de subsistência”. Pág.81-84. 
Assista o vídeo O servo e o operário (pág. 84). Disponível em:> 

https://www.youtube.com/watch?v=EH1c7Fg2jzw&t=16s > Acesso em:27abr.2020. 

  
3.Relacione as colunas: 

 
 
 
A. Feudalismo 
 
B. Capitalismo 

(     )Sociedade de mercado (lucro). 
(     )Trabalho por obrigação (obrigações 
servis). 
(     )O trabalhador possui o seu próprio 
instrumento de trabalho e conhece todas 
as etapas do processo produtivo. 
(     )O trabalhador é livre para vender a 
sua força de trabalho. 
( )Economia voltada para a 
autossuficiência. 
(     )O trabalho é assalariado. 

 
4.Analise atentamente a imagem e a localize no livro (pág.64). Identifique os nomes 
dos locais que formam a estrutura de um feudo. 

 
Disponível em: < https://br.pinterest.com/edupa72/hist%C3%B3ria/> Acesso em: 17maio 

2020. 

 
5.Relacione as colunas, referente aos aspectos do período feudal: 
 

A.Político 
B.Econômico 
C.Social 

(    )Agricultura de subsistência. 
(    )Trabalho servil. 
(    )Divisão social fixa e hierarquizada. 
(    )Poder descentralizado. 

 
6. Observe a imagem e a localize na pág.66 do livro e complete com os nomes e as 
características principais de cada segmento social feudal: 

 
Disponível em: < http://historia-do-brasil-e-do-mundo.hi7.co/7--ano--lista-adicional-de-

recuperacao-paralela-2---trimestre-563c45cd27255.html > Acesso em: 17maio 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=EH1c7Fg2jzw&t=16s
https://br.pinterest.com/edupa72/hist%C3%B3ria/
http://historia-do-brasil-e-do-mundo.hi7.co/7--ano--lista-adicional-de-recuperacao-paralela-2---trimestre-563c45cd27255.html
http://historia-do-brasil-e-do-mundo.hi7.co/7--ano--lista-adicional-de-recuperacao-paralela-2---trimestre-563c45cd27255.html


7.Analise a imagem e a localize na pág.72 do livro e identifique os deveres do 
suserano e do vassalo. 

 
Disponível em:< https://www.sohistoria.com.br/ef2/medieval/p1.php> Acesso em: 17maio 

2020. 

 

8.Assinale as alternativas corretas: 
Sobre as diferentes relações existentes no feudalismo. 
 
A.As relações entre classe dominante aconteciam pelos vínculos de suserania e 
vassalagem. 
B.As relações entre classe dominante e os camponeses eram caracterizados pela 
servidão. 
C.As relações dos servos entre si era do tipo comunitário. 
D.Todas as alterativas estão corretas. 
 
9.Assinale as alternativas corretas: 
A economia feudal era predominantemente: 
 
A.Natural, uma vez que se baseava em trocas diretas. 
B.De subsistência, porque procura atender às necessidades do feudo por meio da 
produção local. 
C.Desmonetizada, já que a circulação de moedas era intensa. 
D.Todas as alterativas estão corretas. 
 
Leitura do texto “As causas internas e externas da crise do sistema feudal. Pág.87-
89. 
 
10.Assinale as alternativas corretas: 
As causas da crise do sistema feudal foram: 
 
A.As rebeliões camponesas. 
B.O crescimento das cidades. 
C.A ampliação do comércio. 
D.A ascensão da burguesia. 
 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/medieval/p1.php

