
Módulo 7 / Atividade 5

Joana a Louca: As mulheres na Idade Média - Folha de Apoio

Em cada conjunto de frases, escolha a correta:

Frase 1: Para a maioria das mulheres e raparigas medievais, a angústia, as dificuldades, a dor e o
sofrimento era um facto histórico da vida.
Distratores: O período medieval tem tudo a ver com os cavaleiros que defendem castelos e protegem
as donzelas.
As mulheres medievais viveram um verdadeiro conto de fadas.

Frase 2: As mulheres nobres tinham vidas mais fáceis do que as camponesas ou servas.
Distratores: As mulheres nobres e de classe baixa tinham a mesma educação.
As mulheres camponesas tinham mais liberdades e direitos do que as nobres.

Frase 3: Todas as mulheres eram consideradas inferiores aos homens por natureza e por lei. 
Distratores: Mulheres e homens eram considerados iguais perante a lei.
As mulheres eram vistas como inferiores apenas pela igreja.

Frase 4: A principal oportunidade de trabalho para a maioria das mulheres era ter e criar filhos.
Distratores: A primeira prioridade para as mulheres era a educação e depois o casamento.
As mulheres casaram-se e tiveram filhos depois dos 20 anos.

Frase 5: Nas cidades, era possível encontrar mulheres comerciantes, em drogarias, barbeiros e
cervejeiras.
Distratores: Nas cidades, as mulheres não podiam ajudar os seus maridos e empresas familiares.
As mulheres podiam aderir às guildas sindicais profissionais nos mesmos termos que os homens.

Frase 6: As mulheres só poderiam possuir propriedade se a herdassem dos seus pais ou dos seus
maridos falecidos.
Distratores: As mulheres da classe alta nunca perderam os seus bens.
As mulheres da classe baixa mantiveram os seus bens mesmo após o casamento.
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Frase 7: A única alternativa para uma mulher de classe alta, que não queria ser esposa e mãe, era
tornar-se freira.
Distratores: A Igreja Católica Romana deu às mulheres as liberdades de que a sociedade as privou.
As freiras nunca poderiam tornar-se líderes de abadias e mosteiros.

Frase 8: Passariam séculos até que as mulheres na Europa ganhassem os primeiros direitos e
liberdades que a maioria das mulheres tem hoje em dia.
Distratores: Após a Idade Média, as mulheres obtiveram os seus direitos e tornaram-se iguais aos
homens.
No final da era medieval, as mulheres ganharam muitos direitos.
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