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1. (Fuvest 2020)  Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da Encarnação do 

Filho de Deus, de 1348, quando, na mui excelsa cidade de Florença, (...) sobreveio a mortífera 
pestilência. (...) apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou 
na axila, algumas inchações (...) chamava‐as o populacho de bubões (...). 
 

Giovanni Boccaccio, Decamerão. 
 
 
A respeito da Peste Negra do século XIV, é correto afirmar:  
a) Provocou gravíssima queda demográfica, que afetou grande parte da produção econômica 

europeia.    
b) Originou‐se no Oriente, penetrou no continente europeu pelos portos e manteve‐se restrita à 

Península Itálica.     
c) Foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses e favoreceu o processo de 

centralização política.     
d) Foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, que dificultava o contato 

humano e, assim, o contágio.     
e) Estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como 

Segunda Cruzada.     
 

 



Resposta: 
 
[A] 
 
Ao longo do século XIV, praticamente metade da população europeia foi dizimada. A Peste 
Negra, a Grande Fome, as Revoltas Camponesas além da Guerra dos Cem Anos foram 
responsáveis por essa tragédia. O auge da Peste Negra ocorreu em meados do século XIV, 

vitimou 1 3  da população do continente contribuindo para desestruturar o sistema feudal. 

Gabarito [A].  
 
 
 
  
2. (Upf 2019)  “Desde as últimas décadas do século XIII, assistia-se a uma perda da vitalidade 

que caracterizara o Feudalismo... vinham ocorrendo profundas transformações, que se 
revelaram com toda a força a partir de princípios do século XIV. Esta crise foi global, com todas 
as estruturas feudais sendo fortemente atingidas.” 
 

(FRANCO JR, Hilário. O Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 78) 
 
 
Das alternativas a seguir, apenas uma não explica as razões fundamentais da crise apontada 
no texto. Qual?  
a) A exagerada exploração pelos nobres da mão de obra dos servos, exigindo destes cada vez 

mais um maior tempo de trabalho.     
b) O descobrimento de novas minas de ouro e prata em territórios poloneses, o que gerou uma 

violenta disputa entre várias nações pela sua exploração.    
c) As revoltas camponesas e urbanas decorrentes da miséria que passou a caracterizar a vida 

dessa parcela da população.    
d) O esgotamento das forças de produção acentuado pela crise demográfica, resultado da 

Peste Negra.    
e) A falência do modelo de produção baseado no campo e nas grandes áreas de terras 

controladas por senhores feudais.    
 
 

Resposta: 
 
[B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A partir do século XII na Europa, o sistema feudal entrou 
em longo declínio. Surgiu a burguesia, a economia tornou-se mais monetária e dinâmica, 
iniciou um processo de centralização do poder nas mãos dos reis, ocorreram inúmeras revoltas 
camponesas esgotando o modelo de produção feudal.  
 
 
 
  
3. (Ufu 2018)  Observe a imagem. 

 



 
 
Essa pintura retrata um dos fatores que contribuíram para a derrocada do sistema feudal na 
Europa Medieval. 
 
Sobre o contexto abordado, é correto afirmar que a rápida disseminação da peste negra 
decorreu em grande parte em função  
a) da circulação de mercadorias na Europa totalmente urbanizada.    
b) do reforço do sistema servil, que debilitou ainda mais os camponeses.    
c) da crença na ira divina, que dificultava a cura pela medicina.    
d) do baixo nível nutricional e das precárias condições sanitárias dos indivíduos.    
e) da grande capacidade de produção agrícola, resultado do desenvolvimento técnológico da 

época. 

 

Resposta: 
 
[D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. No século XIV, praticamente a metade da população 
europeia morreu em função de diversos fatores, tais como, a Grande Fome, a Peste Negra e 
as Revoltas Camponesas. A imagem retrata pessoas contaminadas pela Peste Negra no final 
da Idade Média.  
 
4. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2018)  Em 1919, o presidente eleito Rodrigues Alves foi uma 

das vítimas da epidemia que matou por volta de 35 mil pessoas no Brasil e cerca de 50 
milhões, entre 1918 e 1920, em todo o mundo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a doença mortal e seus impactos na cidade 
do Rio de Janeiro:  
a) A peste bubônica, que se alastrou entre os combatentes da 1ª Guerra mundial, atingiu os 

grupos de brasileiros ligados ao exército e à política na capital do país, o que implicou o 
isolamento de partes da cidade para impedir a disseminação.    

b) O sarampo, uma doença comum entre as crianças, tornou-se mortal entre os adultos, 
mesmo com o fechamento das escolas da capital e o rápido atendimento das crianças, o que 
a médio prazo erradicou a doença infectocontagiosa da cidade.    

c) A tuberculose, conhecida como o “mal do século”, alastrou-se no Rio de Janeiro em função 
das más condições de alimentação e pobreza da população, e foi enfrentada pelos 
governantes com a quarentena dos infectados em cidades como Petrópolis.    

d) A gripe espanhola, doença que assolou os países europeus durante a 1ª Guerra, atingiu 
também a população brasileira, levando o governo da capital a contratar um grupo de 
higienistas para combater a disseminação da doença.  

e) A peste negra, que chegou até a cidade do Rio de Janeiro através de navios mercantes 
vindos da Europa.   



 
 
Resposta: 

 
[D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, ocorreu 
uma grande epidemia de gripe espanhola responsável pela morte de milhares de pessoas em 
diversos lugares do mundo. O Brasil participou deste conflito, a doença também levou milhares 
de brasileiros à morte, entre eles, o presidente eleito em 1918, Rodrigues Alves.  
 
 
 
  
5. (Ufrgs 2012)  Em 1918, ocorreu no Brasil uma grande mortalidade entre a população do 

país, ocasionada pela epidemia de “gripe espanhola”. A respeito desse surto epidêmico, 
considere as afirmações abaixo. 
 
I. A doença chegou ao Brasil com o afluxo de imigrantes vindos da Europa.  
II. O cotidiano dos brasileiros foi profundamente alterado, com o fechamento de locais públicos 

e a proibição de reuniões noturnas.  
III. Rodrigues Alves eleito à Presidência da República em 1918, não pode tomar posse a 15 de 

novembro por estar acometido da “gripe espanhola”.  
 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
 

 
Resposta: 
 
[E] 
 
Todas estão corretas porque: 
[I] a gripe de fato foi trazida da Europa pelos imigrantes de lá chegados; 
[II] o combate à epidemia previa, dentre outras coisas, o fechamento de lugares públicos, para 

se evitar a aglomeração de pessoas; e 
[III] o presidente Rodrigues Alves não tomou posse em 1918 porque contraiu a gripe. Ele 

morreu no ano seguinte, e seu vice, Delfim Moreira, assumiu o cargo.  
 
 
 
  
6. (Uemg 2010)  Leia atentamente o texto e, a seguir, responda: 

 

“Mas o número de gripados aumentou rapidamente nas semanas seguintes e outras medidas 

médico-governamentais foram tomadas na tentativa de minimizar a propagação epidêmica. 

Escolas, internatos, cinemas, teatros, e vários outros lugares e de reunião pública cerraram 

suas portas. As igrejas diminuíram drasticamente suas atividades. Práticas cotidianas, como 

beijos e abraços ou as compras nos mercados por mais de uma pessoa de uma mesma 

família, foram desaconselhadas (era necessário diminuir a quantidade de indivíduos circulando 
e assim o contato/contágio). A vida da cidade foi parando.” 

 



Liane Maria Bertucci-Martins. Fragmentos do discurso científico na gripe espanhola. Texto 

integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. 

ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom. 

 

A gripe de 1918, também conhecida como gripe espanhola, tornou-se uma pandemia no 

segundo semestre daquele ano. No Brasil, foram registradas cerca de 300 mil mortes. Dentre 

as vítimas ilustres da doença, o presidente Rodrigues Alves e a educadora Anália Franco. Na 

década de 1910, algumas transformações sociais possibilitaram a formação de condições 
ideais para a propagação da doença.  

 

Assinale, a seguir, o processo histórico que NÃO está relacionado com a propagação da gripe 

espanhola, no Brasil:  

a) As cidades brasileiras do Sudeste no início da década de 10 tiveram um forte período de 
crescimento, sem, no entanto, implementar reformas urbanas estruturais, dificultando a 
prevenção da doença entre os mais pobres.    

b) Com o incremento da produção de café, vários grupos financeiros expandiram suas 
atividades econômicas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, provocando um forte 
empobrecimento, expandindo o número de contaminados no meio rural.    

c) O processo de urbanização acelerado pela implantação das primeiras fábricas de produtos 
têxteis e alimentícios no Brasil concentrou várias famílias de trabalhadores em cortiços e 
moradias insalubres.    

d) Os trabalhadores das fábricas eram contratados num regime assalariado de baixa renda, 
incompatível com as nascentes necessidades da vida urbana.    

 

 
Resposta: 
 
[B] 
 
Existem duas relações equivocadas na alternativa. Não foi a expansão das atividades 
financeiras que gerou empobrecimento e, se os problemas destacados são da cidade, é 
incoerente dizer que a maior mortalidade foi no interior.  
 
 
 
 

 
  


