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FICHA DE HISTÓRIA 
 

Os séculos XII e XIII e a crise do Século XIV 
 
 

1. Coloca um V (verdadeiro) ou um F (falso) nas seguintes afirmações. 
 

• A Idade Média é um período da história da Europa que se estende dos séculos 
V ao XV 

 

• A Idade Média é um período da história da Europa que se inicia com o fim do 
império romano e termina com o Renascimento 

 

• Os séculos XII e XIII foram de recuperação económica. Tal ficou a dever-se, 
em larga medida, às melhorias climáticas verificadas 

 

• Os séculos XII e XIII foram de crise generalizada, tal ficando a dever-se aos 
arrefecimento e pluviosidade verificados, que prejudicaram a produção 
agrícola 

 

• O século XIV pode definir-se em três palavras – fomes, pestes e guerras 
 
 
2. Faz corresponder os acontecimentos às datas corretas. 
 

 
ACONTECIMENTOS DATAS 

 

• Conquista de Constantinopla pelos turcos 
 

• Crise de sucessão ao trono de Portugal 
 

• Batalha de S. Mamede 
 

• Entrada da peste negra em Portugal 
 

• Batalha de Aljubarrota 
 

• Chegada de Vasco da Gama à Índia 

• 1128 
 

• 1498 
 

• 1348 
 

• 1453 
 

• 1385 
 

• 1383-85 
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3. De entre as hipóteses fornecidas sublinha aquelas que caracterizam, em 
termos gerais, a Idade Média. 

 

• Na primeira fase da Idade Média ocorreu uma ruralização da economia 
europeia, tendo quase desaparecido a indústria, o comércio e a moeda  

 

• A situação acima descrita não se modificou na segunda fase da Idade Média 
 

• A sociedade medieval dividia-se em três estados ou ordens – clero, nobreza 
e povo 

 
4. Explica o que aconteceu às cidades europeias com a recuperação económica 

dos séculos XII e XIII. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

5. Completa o esquema. 

 
6. Define economia de subsistência. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

7. Define economia monetária. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8. Explica as revoltas camponesas na Europa após a peste negra. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Série de maus anos agrícolas que prejudicaram a produção 

agrícola 
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9. Completa os espaços em branco. 
 

A morte de D. _________________ abre uma crise de _______________ ao trono 

em ___________________. Quem ficou como regente do reino foi D. ___________  

___________, senhora de quem o povo, e mais particularmente a 

_________________ não gostavam. A regente apoiava as pretensões de sua filha D. 

____________ e de seu marido, D. João I de _____________ ao trono português. É 

então que surge um outro pretendente ao trono de Portugal: D. _________ Mestre 

de _______, filho _____________ de D. Pedro I. O Mestre foi aclamado rei, o que 

originou uma luta entre os dois partidos, culminando na batalha de 

___________________, ganha por Portugal, que assim reafirmou a sua 

______________________ face ao reino vizinho. 

 

Beatriz; Aljubarrota; burguesia; independência; Portugal; Fernando; Avis; sucessão; 

Leonor Teles; Castela; João; ilegítimo. 

 

 

 

 

 

                                                                        BOM TRABALHO! 

 
 
 
 
 


