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Resolva a cruzadinha
1. Período da História europeia em que se desenvolveu o feudalismo.
2. Processo político ocorrido na parte ocidental do Império Romano
desencadeado pelas ocupações germânicas e fragmentação do
império em pequenos domínios.
3. Tipo de produção agrícola predominante do feudalismo,
especialmente entre os séculos V e X, para a sobrevivência dos feudos.

10. Dependência vitalícia e hereditária do indivíduo em relação
à terra em que trabalha e ao proprietário dela, devendo a
este obrigações em troca de proteção.
11. Indivíduo considerado propriedade de seu senhor podendo
ser comprado, vendido ou alugado.

4. Língua falada no Império Romano a que se misturou às línguas
germânicas dando origem a diversos dialetos e idiomas.

12. Indivíduo preso à terra, proibido de deixá-la sem autorização
do seu senhor, mas da qual não pode ser expulso tendo,
portanto, garantia de sobrevivência e proteção.

5. Um dos povos invasores da Europa no século VIII, vindos do norte
da África, e que se estabeleceram na Península Ibérica.

13. Pagamentos feitos pelo servo para a utilização dos equipamentos
e instalações do feudo (celeiros, forno, moinho etc.).

6. Relação de dependência entre dois nobres em que ambos se
comprometem reciprocamente por juramento de fidelidade e proteção.

14. Trabalho obrigatório e gratuito dos servos nas terras do
senhor durante alguns dias da semana.

7. A terra, o título ou uma fonte de renda concedida por um senhor
poderoso a um cavaleiro.

15. Obrigação de entregar ao senhor uma parte do que era
produzido no lote de terra do servo (ovos, cereais, lã, leite,
mel etc.).

8. Aquele que doa o feudo jurando oferecer proteção e justiça.
9. Aquele que recebe o feudo declarando-se submisso ao senhor e
jurando-lhe fidelidade, obediência e auxílio militar.

16. Local de oração, moradia e trabalho de uma comunidade
religiosa que, entre outras funções, dedicava-se ao estudo, à
preservação e à reprodução de obras da antiguidade.

www.ensinarhistoriajoelza.com.br
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Resolva a cruzadinha
1. Período da História europeia em que se desenvolveu o feudalismo.
2. Processo político ocorrido na parte ocidental do Império Romano
desencadeado pelas ocupações germânicas e fragmentação do
império em pequenos domínios.
3. Tipo de produção agrícola predominante do feudalismo,
especialmente entre os séculos V e X, para a sobrevivência dos feudos.
4. Língua falada no Império Romano a que se misturou as línguas
germânicas dando origem a diversos dialetos e idiomas.
5. Um dos povos invasores da Europa no século VIII, vindos do norte
da África, e que se estabeleceram na Península Ibérica.
6. Relação de dependência entre dois nobres em que ambos se
comprometem reciprocamente por juramento de fidelidade e proteção.
7. A terra, o título ou uma fonte de renda concedida por um senhor
poderoso a um cavaleiro.
8. Aquele que doa o feudo jurando oferecer proteção e justiça.
9. Aquele que recebe o feudo declarando-se submisso ao senhor e
jurando-lhe fidelidade, obediência e auxílio militar.

10. Dependência vitalícia e hereditária do indivíduo em relação
à terra em que trabalha e ao proprietário dela, devendo a
este obrigações em troca de proteção.
11. Indivíduo considerado propriedade de seu senhor podendo
ser comprado, vendido ou alugado; não tem garantia de
sobrevivência e proteção.
12. Indivíduo preso à terra, proibido de deixá-la sem autorização
do seu senhor, mas da qual não pode ser expulso tendo,
portanto, garantia de sobrevivência e proteção.
13. Pagamentos feitos pelo servo para a utilização dos equipamentos
e instalações do feudo (celeiros, forno, moinho etc.).
14. Trabalho obrigatório e gratuito dos servos nas terras do
senhor durante alguns dias da semana.
15. Obrigação de entregar ao senhor uma parte do que era
produzido no lote de terra do servo (ovos, cereais, lã, leite,
mel etc.).
16. Local de oração, moradia e trabalho de uma comunidade
religiosa que, entre outras funções, dedicava-se ao estudo, à
preservação e à reprodução de obras da antiguidade.
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