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Resolva a cruzadinha
1. Nome pelo qual eram chamadas as cidades fortificadas na
Idade Média.
2. Habitantes das cidades medievais.
3. Principal atividade econômica realizada pela cidade e que a
diferenciava do campo.
4. Documento concedido pelo rei ou senhor feudal que
assegurava a liberdade da cidade medieval e a isentava de
taxas e impostos.
5. Expedições de caráter militar e religioso dos séculos XI a XIII
que estimularam os contatos comerciais com o Oriente e
contribuíram para a abertura do mar Mediterrâneo aos
mercadores da Europa ocidental.
6. País europeu originado de um feudo e que teve seu
território estendido graças às cruzadas contra os
muçulmanos que ocupavam a região.
7. Eventos periódicos que reuniam comerciantes, artesãos,
produtores e consumidores de mercadorias no Ocidente
europeu, especialmente entre os séculos XII e XIV.

8. Região onde ocorreram as principais feiras da Idade
Média favorecida pela sua localização geográfica
(encontro das rotas comerciais da Itália e Flandres) e pela
segurança garantida pelos senhores aos comerciantes.
9. Mercadores que, nas feiras medievais, vendiam seguros
aos comerciantes contra acidentes e naufrágios,
trocavam moedas e emitiam letras de câmbio.
10. Origem do marfim, ouro e pimenta malagueta
vendidos nas feiras medievais.
11. Origem do algodão, madeira para tintura (pau-brasil) e
especiarias (canela e cravo) negociadas nas feiras medievais.
12. Caminho percorrido pelos produtos produzidos na
China até o Ocidente.
13. Capital imperial que recebia comerciantes e
mercadorias do Oriente.
14. República italiana que, na Idade Média, controlava o
comércio com o Oriente e chegou a financiar uma cruzada
para saquear Constantinopla.
15. República italiana que mantinha um próspero comércio
nos mares Egeu e Negro com árabes, turcos e bizantinos.
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