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FICHA DE HISTÓRIA -7º ANO 

 

 

A Europa dos séculos VI a XII 

 

 

 

 

 
1. Observa a fonte 1 e responde: 

 
1.1. Como chamavam os romanos aos povos 

invasores? 

 
1.2. Indica uma razão que justifique a tua 

resposta na questão anterior. 
 

1.3. Apresenta dois aspetos que se mudaram 
na Europa em relação ao império romano 

e um aspeto que se manteve. 

Fonte 1 – Invasões bárbaras – séc. V  

 

 

 

Fonte 2 – O domínio senhorial Fonte 3 – Os grupos sociais 

 
1- Reserva; 2 - Castelo; 3 - Mansos; D – Bosque 

 
Iluminura medieval 

 
2. Observa as fontes 2 e 3 e responde: 

 

2.1.  Porque é que existia um castelo no domínio senhorial? 

 

2.2.  Que tipo de economia se estabeleceu na Europa dos séculos VI a XII? 

 
 

2.3.  Associa cada uma das figuras da fonte 3 
referidas na coluna A aos grupos sociais da 

coluna B. Liga cada número a apenas uma 

letra. Escreve essa associação na tua folha 
de respostas. 

Coluna A Coluna B 
 

(1) Figura 1 
(2) Figura 2 

(3) Figura 3 

 

(A) Nobreza 
(B) Escravos 

(C) Clero 
(D) Povo 
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2.4.  Explica que funções desempenhavam os grupos sociais representados pelas figuras 2 e 3 (da 

fonte 3) no domínio senhorial. 

 

2.5.  Quais eram os grupos privilegiados na sociedade feudal? 
 

 

 

3. Observa a fonte 4 e responde: 

 

3.1. Escreve, em numeração romana, a data da 
fundação da igreja (ano de 1087). 

 

3.2. Identifica na tua folha de respostas se as 
afirmações A, B, C e D sobre a arte românica são 
verdadeiras ou falsas usando V (verdadeiro) ou F 
(falso). Sabendo que uma delas é falsa, reescreve-
a corretamente na folha de respostas. 

 
A – As frestas ajudavam à proteção das populações 

em caso de ataque. 
 

B – O arco de volta perfeita é uma inovação da arte 
românica. 

 

C – As arquivoltas são uma inovação da arte 
românica. 

 
 D – As colunas do portal são de influência romana. 

Fonte 4 – Igreja de São Martinho de 

Cedofeita 

 
Porto, 1087 

 

Bom trabalho    

Mariana Lagarto 


