
 

 Preencha o cabeçalho com caneta azul ou preta. 
 Escreva seu nome completo. 
 Todas as respostas também devem ser feitas com caneta azul ou preta. 
 Capriche na letra e use a norma culta de nossa língua. 
 

 

No 

PROFESSOR DATA DISCIPLINA TURMA SÉRIE 

 NOME  

ENSINO 

ORIENTAÇÕÊS GERAIS PARA ATIVIDADE  NOTA 
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LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO - 1° BIMESTRE – 2017 
 
1. No contexto da passagem do mundo antigo para o mundo medieval, duas ondas 

migratórias, cada uma com suas especificidades, caracterizaram o movimento de 
populações a que denominamos de “invasões germânicas” ou de “invasões bárbaras”. A 
primeira instalou visigodos na Espanha, ostrogodos na Itália, vândalos na Tunísia, 
burgúndios no norte da Itália. A segunda vaga é a da conquista da Gália (pelos francos) e 
da Inglaterra (pelos anglo-saxões). Sobre esses deslocamentos populacionais no final da 
Antiga explique quais as razões históricas das invasões bárbaras e quais foram os acordos 
que eles fizeram com os as populações dos territórios invadidos.  
 

2. Explique e pesquise as principais características das culturas: Inca, Asteca, Maia, Olmeca e 
Tolteca. 

 
3. Pesquise detalhadamente os principais povos bárbaros citados abaixo procurando destacar 

os itens: origem, sociedade, religião e organização política: 
a) Suevos 
b) Anglos 
c) Saxões 
d) Lombardos 
e) Visigodos  
f) Ostrogodos 
g) Hunos 
h) Francos 

 
4. Pesquise no caderno e apostila sobre Império Bizantino elabore um quadro abordando: 

localização, capital, nomes dos principais governantes e decadência.  
 

5. Explique brevemente a Revolta de Nika ou Nike ocorrida no Império Bizantino.  
 

6. Elabore uma linha do tempo abordando os principais acontecimentos da Idade Média, 
período de 476 d.C. a 1543 d.C.  

 
7. Caracterize o Feudalismo citando principalmente sua origem e organização social e política. 

 
8. Pesquise sobre os seguintes conceitos: 
a) Senhor Feudal; 
b) Servos da Gleba; 
c) Estamento; 
d) Cavaleiros; 
e) Feudo; 


