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 FICHA DE HISTÓRIA – 7º ANO 
 
 
1. REPRESENTA em esquema a sociedade feudal. 
 
 
 
 
 
 

1.1. INDICA a função de cada um dos grupos que constituem essa sociedade. 
 
 
 
 
2. COLOCA um V (verdadeiro) ou F (falso) à frente de cada uma das seguintes 

afirmações: 
 

A sociedade medieval estava dividida em dois grandes grupos, privilegiados e não 
privilegiados (__). 
O alto clero e a nobreza possuíam grandes propriedades rurais, constituindo os 
grupos privilegiados (__). 
O baixo clero e o povo faziam igualmente parte do alto clero (__). 
O papel da nobreza na ordem social era a defesa (__). 
Duques e condes faziam parte do alto clero (__). 
O povo possuía mais direitos que deveres (__). 

 
3. SUBLINHA as afirmações que considerares correctas: 
 

Os grandes senhores da nobreza dispunham de exércitos próprios. 
Os grandes senhores da nobreza cobravam impostos. 
Os grandes senhores da nobreza pagavam impostos. 
Os grandes senhores da nobreza aplicavam justiça às populações que viviam nos 
seus territórios. 
 

4. COMPLETA os espaços em branco: 
 

O domínio senhorial era uma grande propriedade pertencente a um 
________________ nobre ou do clero. No centro do domínio situava-se o 
________________ que era residência do senhor. Os camponeses viviam em 
aldeias ou ___________ e trabalhavam as suas parcelas de terreno, denominadas 
_______________. O senhor explorava directamente uma parte do domínio que 
se designava a ________________. Os camponeses estavam sujeitos a inúmeras 
obrigações, entre elas a de prestarem dias de trabalho ao senhor as denominadas 
____________. Ao utilizarem o _____________, o ____________ ou o lagar 
tinham de pagar tributos ao senhor. 
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Senhor; forno; corveias; moinho; casais; reserva senhorial; mansos; castelo ou 
paço senhorial. 
 
 
 

5. DEFINE mansos. 
 
 
 
6. DEFINE reserva senhorial. 
 
 
 
 
7. No grupo dos camponeses existiam os colonos ou vilãos e os servos. DIZ qual a 

diferença principal entre uns e outros. 
 
 
 
 

Bom trabalho! 

 


