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ABSOLUTISMO – LISTA DE EXERCÍCIOS 
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1. (Udesc 2018)  Leia o texto a seguir: 
 
“Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como 
ministros de Deus e seus representantes na terra. 
Consequentemente, o trono real não é o trono de um 
homem, mas o trono do próprio Deus. 
Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada, e que 
atacá-lo de qualquer maneira é sacrilégio. (...) 
 
O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar contas 
de seus atos a ninguém.” 
 

(Jaques-Bénigne Bossuet, 1627-1704) 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a forma de governo à 
qual o trecho se refere.  
a) Democracia representativa    
b) Monarquia constitucional    
c) Absolutismo monárquico    
d) República monarquista    
e) Monarquia populista religiosa    
   
2. (Unicamp 2018)  Na formação das monarquias 
confessionais da Época Moderna houve reforço das 
identidades territoriais, em função de critérios de caráter 
religioso ou confessional. Simultaneamente, houve uma 
progressiva incorporação da Igreja ao corpo do Estado, 
através de medidas de caráter patrimonial e jurisdicional 
que procuravam uma maior sujeição das estruturas e 
agentes eclesiásticos ao poder do príncipe. Na busca pela 
homogeneização da fé dentro de um território político, a 
Igreja cumpria também papel fundamental na formação do 
Estado moderno por meio de seus mecanismos de 
disciplinamento social dos comportamentos. 
 

(Adaptado de Frederico Palomo, A Contra-Reforma em 
Portugal, 1540-1700. Lisboa: Livros Horizonte, 2006, p.52.) 

 
 
Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a 
Europa Moderna, assinale a alternativa correta.  
a) Cada monarquia confessional adotou uma identidade 

religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências 
religiosas que poderiam ameaçar tal unidade.    

b) Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas 
nas quais havia a convivência pacífica de duas ou mais 
confissões religiosas, num mesmo território.    

c) São consideradas monarquias confessionais os territórios 
protestantes que se mostravam mais propícios ao 
desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se, 
assim, nações enriquecidas.    

d) As monarquias confessionais contavam com a instituição 
do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em seu 
território, uma forma de controle cultural sobre religiões 
politeístas.    

   
3. (Acafe 2017)  A formação dos Estados Modernos, o 
Absolutismo Monárquico e o Mercantilismo caracterizaram 
a centralização política em várias partes da Europa, em 
oposição ao poder político descentralizado do sistema 
feudal. Nesse sentido é correto afirmar, exceto:  
a) O mercantilismo foi caracterizado pelo controle estatal da 

economia e priorizava o domínio de colônias para 
fornecer matérias-primas e criar mercados consumidores 
para a metrópole.    

b) O casamento de Fernando, herdeiro do trono de Aragão, 
com Isabel, do trono de Castela, consolidou a formação 
do território que corresponde à Espanha.    

c) O processo de fortalecimento do poder real atingiu seu 
ápice com o absolutismo. O monarca passou a exercer o 
controle total sobre o comércio, as manufaturas e sobre a 
máquina administrativa.    

d) As Guerras da Reconquista, ao expulsarem os 
muçulmanos da Europa, contribuíram decisivamente para 
a formação da Monarquia francesa numa aliança com 
setores da nobreza.    

   
4. (Fgvrj 2017)  Soberania popular, igualdade civil, igualdade 
perante a lei – as palavras hoje são ditas com tanta 
facilidade que somos incapazes de imaginar seu caráter 
explosivo em 1789. Não conseguimos nos imaginar num 
mundo mental como o do Antigo Regime... 

DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. Mídia, cultura e 
revolução. Trad., 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 30. 
 
 
As sociedades europeias do chamado Antigo Regime 
baseavam-se  
a) no princípio da igualdade social e econômica e no direito 

divino de seus monarcas.    
b) na ordenação social hierárquica e em concepções 

filosóficas ligadas a religiões.    
c) na perspectiva da desigualdade social e em doutrinas 

religiosas democráticas.    
d) na liberdade de expressão religiosa e no sentimento 

nacionalista.    
e) na efetivação da igualdade jurídica e na mentalidade 

clerical.    
   
5. (Ufjf-pism 1 2017)  Leia o texto a seguir e observe com 
atenção a imagem da pintura a óleo de um rei francês em 
um campo de batalha. Os dois estão relacionados ao período 
dos Estados Absolutistas Modernos: 
 
“Como é importante que o público seja governado por um 
só, também importa que quem cumpre essa função esteja 
de tal forma elevado acima dos outros que ninguém se 
possa confundir ou se comparar com ele; não se pode retirar 
do seu chefe a mínima marca da superioridade que o 
distingue...”. 



 

 
2 http://historiaonline.com.br 

 

RIBEIRO, R. J. A ética no Antigo Regime. São Paulo: Moderna, 
1999. p. 54. 

 

 
 
Sobre os Estados Absolutistas, assinale a alternativa 
CORRETA:  
a) a formação de exércitos permanentes, profissionais e 

centralizados era o objetivo militar de Estados 
Absolutistas que pretendiam defender suas fronteiras 
estabelecidas.    

b) os exemplos mais característicos de Estados Absolutistas, 
nos quais o poder do monarca era concentrado 
efetivamente na Europa, eram a Itália e a Alemanha.    

c) a política econômica dos Estados Absolutistas combatia as 
propostas que defendiam a unificação de impostos, 
moedas, pesos e medidas em todo seu território.    

d) diferentes representações artísticas traziam a imagem 
idealizada de monarcas dos Estados Absolutistas, 
caracterizando-os como indivíduos semelhantes aos seus 
súditos.    

e) a justificativa do poder exercido pela nobreza nos Estados 
Absolutistas buscava se afastar do princípio da origem 
divina que lhe conferiria um caráter ilimitado.    

   
6. (Ufrgs 2017)  Leia as seguintes afirmações a respeito da 
história ocidental moderna. 
 
I. A consolidação da monarquia francesa, no século XVI, foi 

marcada pela conquista de territórios coloniais na África e 
pela completa pacificação dos conflitos religiosos no país. 

II. A Europa também foi palco de querelas intelectuais sobre 
literatura e ciência, como a chamada “Batalha dos livros”, 
que opôs, de um lado, letrados defensores do predomínio 
da antiguidade clássica e, de outro, partidários da 
superioridade moderna. 

III. O domínio de Felipe II, na península Ibérica, caracterizou 
um contexto de ampla liberdade de consciência, 
tornando os reinos de Portugal, Castela e Aragão redutos 
privilegiados para protestantes e judeus que fugiam da 
perseguição inquisitorial dos Países Baixos. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.     
e) I, II e III.    
   
7. (Pucsp 2017)  “(...) a instituição social da monarquia chega 
a seu maior poder na fase histórica em que uma nobreza em 
decadência já está obrigada a competir de muitas maneiras 
com grupos burgueses em ascensão, sem que qualquer um 
dos lados possa derrotar inapelavelmente o outro. A 
aceleração da monetarização e da comercialização no século 
XVI deu aos grupos burgueses um estímulo ainda maior e 
empurrou fortemente para trás o grosso da classe guerreira, 
a velha nobreza. Ao fim das Iutas sociais nas quais essa 
violenta transformação da sociedade encontrou expressão, 
crescera consideravelmente a interdependência entre partes 
da nobreza e da burguesia.”  
 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 
vol. II, p. 152.  

 
 
O texto considera que o regime monárquico na Europa 
moderna  
a) resulta da competição e da crescente interdependência 

entre a nobreza e a burguesia. Assim, a monarquia se 
equilibrava numa situação na qual nenhum dos grupos 
em luta poderia ainda tornar-se vencedor.    

b) atinge sua força máxima com a ascensão e a vitória dos 
grupos burgueses. Dessa forma, a monarquia pôde deixar 
de mediar as lutas entre a nobreza e os camponeses, e 
passou a apoiar-se na burguesia.    

c) expressa a capacidade da nobreza vitoriosa para financiar 
a estrutura política, e a da burguesia em fazê-la funcionar. 
De fato, a força do regime foi maior onde as 
transformações econômicas foram mais aceleradas.    

d) representa exclusivamente os interesses do próprio 
monarca. Na verdade, o poder real pode afirmar-se no 
contexto da vitória da burguesia sobre a velha nobreza 
guerreira, que tinha mantido o rei como seu 
representante.    

   
8. (Pucpr 2017)  Com a formação dos Estados nacionais 
europeus, surgiu em vários países um sistema de governo 
centralizado denominado de “monarquia absoluta”. Sobre o 
caráter desse sistema de governo, diz o historiador Perry 
Anderson: 
 
“(...) De fato a monarquia absoluta no ocidente foi, portanto, 
sempre duplamente limitada: pela persistência de corpos 
políticos tradicionais colocados abaixo dela e pela presença 
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de uma lei moral situada acima. Por outras palavras, a 
dominação do Absolutismo exerceu-se, no fim das contas, 
necessariamente nos limites da classe cujos interesses ele 
preservava.” 
 

ANDERSON, Perry. “Classes e Estados – problemas de 
periodização.” In: HESPANHA, António Manuel. Poder e 

instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1984, p. 133. 

 
 
Considerando o texto, assinale a alternativa CORRETA.  
a) Na monarquia absolutista, o poder político era igualmente 

dividido entre o monarca, a aristocracia e o clero, sendo 
que os plebeus ficavam completamente excluídos.    

b) A formação das monarquias absolutistas corresponde ao 
crescimento de poder da classe burguesa, pois com os 
impostos vindos do crescimento do comércio e da 
navegação, o rei tornou-se dependente dessa classe.    

c) Na monarquia absolutista, o poder real era exercido com 
certos limites, oferecidos pela aristocracia, classe que 
participava do poder político, e pela Igreja, que oferecia 
as bases morais para o sistema.    

d) No momento da formação dos Estados nacionais 
europeus, o poder da Igreja cresceu, fazendo com que os 
reis precisassem se submeter ao poder papal.    

e) No sistema de governo da monarquia absolutista, apesar 
da centralização política, o rei tinha sempre os seus 
poderes limitados por uma constituição, à qual deveria 
obedecer.     

   
9. (Enem PPL 2017)  O garfo muito grande, com dois dentes, 
que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, 
mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do 
século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em 
geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta 
de 1750. 

BRAUDEL, F. Civilização material, economia e capitalismo: 
séculos XV-XVIII; as estruturas do cotidiano. São Paulo: 

Martins Fontes, 1977 (adaptado). 
 
 
No processo de transição para a modernidade, o uso do 
objeto descrito relaciona-se à  
a) construção de hábitos sociais.    
b) introdução de medidas sanitárias.    
c) ampliação das refeições familiares.    
d) valorização da cultura renascentista.    
e) incorporação do comportamento laico.     
   
10. (Unesp 2017)  Deveis saber, portanto, que existem duas 
formas de se combater: uma, pelas leis, outra, pela força. A 
primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. 
Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é 
preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, 
porém, saber empregar convenientemente o animal e o 
homem. [...] Nas ações de todos os homens, máxime dos 
príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que 
importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe, 

vencer e conservar o Estado. 
 

Nicolau Maquiavel. O príncipe, 1983. 
 
 
O texto, escrito por volta de 1513, em pleno período do 
Renascimento italiano, orienta o governante a  
a) defender a fé e honrar os valores morais e sagrados.    
b) valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento do 

respeito às leis.    
c) basear suas decisões na razão e nos princípios éticos.    
d) comportar-se e tomar suas decisões conforme a 

circunstância política.    
e) agir de forma a sempre proteger e beneficiar os 

governados.    
   
11. (Fgv 2017)  Perante esta sociedade, a burguesia está 
longe de assumir uma atitude revolucionária. Não protesta 
nem contra a autoridade dos príncipes territoriais, nem 
contra os privilégios da nobreza, nem, principalmente, 
contra a Igreja. (...) A única coisa de que trata é a conquista 
do seu lugar. As suas reivindicações não excedem os limites 
das necessidades mais indispensáveis. 
 

Henri Pirenne. História econômica e social da Idade Média, 
1978. 

 
 
Segundo o texto, é correto afirmar que  
a) a burguesia, nascida da própria sociedade medieval, nela 

não tem lugar; para conquistá-lo, suas reivindicações são 
a liberdade de ir e vir, elaborar contratos, dispor de seus 
bens, fazer comércio, liberdade administrativa das 
cidades, ou seja, não tem o objetivo de destruir a nobreza 
e o clero.    

b) os burgueses, enriquecidos pelo comércio, reivindicam 
privilégios semelhantes aos da nobreza e do clero na 
sociedade moderna; acentuadamente revolucionários, os 
seus interesses significam título, terras e servos para 
garantirem um lugar compatível com sua riqueza.    

c) o território da burguesia é o solo urbano, a cidade como 
sinônimo de liberdade, protegida da exploração da 
nobreza e do clero; para isso, cria o direito urbano, isto é, 
leis para o comércio, a justiça e a administração que, de 
forma revolucionária, asseguram-lhe um lugar na 
sociedade moderna.    

d) a sociedade medieval tem um lugar específico para os 
burgueses, pois as liberdades, as leis, a justiça e a 
administração estão em suas mãos; tal situação tem o 
objetivo de brecar o poder político e econômico dos 
nobres e da Igreja, fortalecidos pela expansão da servidão 
e pelo declínio do comércio.    

e) com exigências revolucionárias, como liberdade 
comercial, jurídica e territorial, a burguesia, cada vez mais 
rica, visa destruir a sociedade medieval; esta, por sua vez, 
barra a ascensão econômica e política da burguesia, ao 
fortalecer a servidão no campo e impedir as transações 
comerciais na cidade.    
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12. (Ufu 2016)  A tranquilidade dos súditos só se encontra na 
obediência. [...] Sempre é menos ruim para o público 
suportar do que controlar incluso o mau governo dos reis, 
do qual Deus é único juiz. Aquilo que os reis parecem fazer 
contra a lei comum funda-se, geralmente, na razão de 
Estado, que é a primeira das leis, por consentimento de todo 
mundo, mas que é, no entanto, a mais desconhecida e a 
mais obscura para todos aqueles que não governam. 
 

LUÍS XIV, Rei da França. Memorias. (Versão espanhola de 
Aurelio Garzón del Camino). México: Fondo de Cultura 

Económica, 1989. p. 28-37 (Adaptado).  
 
 
As palavras do rei Luís XIV exemplificam um complexo e 
longo processo sociopolítico, identificado com o que 
comumente chamamos de Idade Moderna e que podia ser 
caracterizado.  
a) por um crescente deslocamento do poder político da 

burguesia, que passou a ver a ascensão da nobreza 
feudal, cada vez mais próxima do poder e ocupando 
importantes cargos políticos.    

b) pela centralização administrativa sobre os particularismos 
locais e pela crescente unificação territorial, ainda que os 
senhores de terra não perdessem inteiramente seus 
privilégios.    

c) pelo fortalecimento do poder político da Igreja Católica, 
resultado de um processo de crescente mercantilização 
de suas terras e de sua consequente adequação ao 
mercado.    

d) pelo processo de cercamento dos campos, com o 
consequente fortalecimento da nobreza feudal, a qual, 
com os altos impostos que pagava, contribuiu 
decisivamente para o fortalecimento do poder real.    

   
13. (Pucrj 2016)  Durante o século XVII, a Europa Ocidental 
presenciou mudanças políticas importantes na forma de 
organização dos Estados. A centralização política do século 
XVI deu lugar à política absolutista. 
 
Assinale a alternativa que define a política absolutista do 
século XVII de modo CORRETO.  
a) Poder do Estado, concentrado nas mãos do rei e de sua 

burocracia, sustentado pelos setores burgueses urbanos.    
b) Poder real, personalizado na figura do rei absoluto, tendo 

como base social os senhores feudais e os setores 
camponeses.    

c) Poder de polícia, estruturado na violência e organizado 
por milícias mercenárias, diretamente ligadas aos setores 
da pequena nobreza.    

d) Poder absoluto do rei, produzido pelo controle das 
finanças e pelo apoio social dos setores camponeses.    

e) Poder divino, associado ao poder temporal, sustentado 
pela aliança entre o clero e os senhores feudais.    

   
14. (Uefs 2016)  As monarquias nacionais que se formaram 
ao longo dos séculos XIII, XIV e XV, embora tenham sido uma 
nova forma de exercício do poder (poder centralizado), 
oposta às monarquias medievais, mantiveram em sua 

essência a mesma natureza destas. Apesar, inclusive, de 
toda a importância e participação da burguesia no processo 
de consolidação do Estado nacional, o poder continuou 
sendo exercido pela mesma classe dominante, a nobreza, só 
que agora concentrado na figura do rei. 

 
NEVES, Vera M. da C. (org.). As terras do Brasil e o mundo 

dos descobrimentos. Secretaria de Educação. Instituto Anísio 
Teixeira. Salvador: Boa nova, 2000, p. 18-19. 

 
 
A influência da burguesia na estruturação das monarquias 
europeias deu aos monarcas, entretanto,  
a) a oportunidade para fortalecer os laços de cooperação 

com a Igreja Católica, responsável pela confirmação do 
poder real.     

b) o cancelamento do direito de acesso às “cartas de 
franquia” pelas vilas agrícolas medievais.    

c) o poder de democratizar o acesso de servos, operários e 
trabalhadores braçais, aos estamentos mais elevados da 
sociedade.    

d) a necessidade de dividir o poder de mando com 
representantes de outros reinos não cristãos do Oriente 
Médio.     

e) os recursos necessários à organização de exércitos 
nacionais comandados por generais da confiança dos reis, 
excluindo os exércitos particulares da nobreza feudal.    

   
15. (Fuvest 2016)   

 
 
A imagem pode ser corretamente lida como uma  
a) defesa do mercantilismo e do protecionismo comercial 

ingleses, ameaçados pela cobiça de outros impérios, 
sobretudo o francês.    

b) crítica à monarquia inglesa, vista, no contexto da 
expansão revolucionária francesa, como opressora da 
própria sociedade inglesa.    

c) alegoria das pretensões francesas sobre a Inglaterra, já 
que Napoleão Bonaparte era frequentemente 
considerado, pela burguesia, um líder revolucionário 
ateu.    

d) apologia da monarquia e da igreja inglesas, contrárias à 
laicização da política e dos costumes típicos da Europa da 
época.    



 

 
5 http://historiaonline.com.br 

 

e) propaganda de setores comerciais ingleses, defensores 
dos monopólios comerciais e contrários ao livre-
cambismo que, à época, ganhava força no país.    

   
16. (Mackenzie 2016)  “O fim último, causa final e desígnio 
dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o 
domínio sobre os votos), ao introduzir aquela restrição sobre 
si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o 
cuidado com a sua própria conservação e com uma vida 
mais satisfeita.” 

(Thomas Hobbes) 
 
 
Hobbes, teórico e filósofo do século XVII, elaborou as bases 
do seu pensamento político, admitindo a existência de um 
pacto social entre os homens e o governo, capaz de realizar 
uma construção racional da sociedade. 
 
Considere as assertivas abaixo. 
 
I. A humanidade, no seu estado natural, era uma selva. Mas 

quando os homens eram submetidos por Estados 
soberanos, não tinham que recear um regresso à selva no 
relacionamento entre indivíduos, a partir do momento em 
que os benefícios consentidos do poder absoluto, em 
princípio ilimitado, permitiam ao homem deixar de ser 
uma ameaça para os outros homens. 

II. Sua doutrina, a respeito do direito divino dos reis serviu 
como suporte ideológico ao despotismo esclarecido dos 
monarcas europeus durante a Era Moderna e de 
inspiração para a burguesia mercantil, em luta contra o 
poderio que a nobreza exercia sobre as cidades. 

III. O Absolutismo, por ele defendido, seria uma nova forma 
de governo capaz de articular setores sociais distintos. 
Atenderia aos anseios dos setores populares urbanos, 
interessados em apoiar o poder real a fim de contar com 
isenção fiscal, assim como a aristocracia, que encontra, 
nessa forma de governo, possibilidade de manter seus 
privilégios econômicos e sociais. 

 
Assinale  
a) se apenas I estiver correta.    
b) se apenas II estiver correta.    
c) se apenas III estiver correta.    
d) se apenas I e II estiverem corretas.    
e) se apenas II e III estiverem corretas.    
   
17. (Espm 2016)  Nenhum homem livre será detido, apri-
sionado, ou privado de seus bens, ou posto fora da lei, ou 
exilado, ou prejudicado de algum modo a não ser em virtude 
de um julgamento legal dos seus pares ou em virtude das 
leis do país.  

(G. M. Trevelyan. História concisa da Inglaterra)  
 
 
O trecho acima foi retirado de um documento considerado 
referência fundamental das Liberdades Inglesas. Assinale-o:   
a) Provisões de Oxford;     
b) Magna Carta;     

c) Ato de Supremacia;     
d) Declaração de Direitos;     
e) Lei dos Pobres.    
   
18. (Unicamp 2016)  “Uma categoria inferior de servidores 
que coexiste nas grandes casas com os domésticos livres são 
os escravos. Um recenseamento enumera em Gênova, em 
1458, mais de 2 mil. As mulheres estão em uma proporção 
esmagadora (97,5%) e 40% não têm ainda 23 anos. São 
totalmente desamparadas; todos na casa a repreendem, 
todos batem nela (patrão, mãe, filhos crescidos) e os 
testemunhos de processos em que elas comparecem 
mostram-nas vivendo, frequentemente no temor de 
pancadas. Em Gênova e Veneza, a escrava-criada é essencial 
no prestígio das nobres e ricas matronas. 
 

(Adaptado de Charles De la Roncière, “A vida privada dos 
notáveis toscanos no limiar da Renascença”, em Georges 
Duby (org.), História da vida privada - da Europa feudal à 

Renascença, vol 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, 
p. 235-236.)  

 
 
Sobre o trabalho nas cidades italianas do período em 
questão, podemos afirmar corretamente que:  
a) O declínio da escravidão está ligado ao novo conceito 

antropocêntrico do ser humano e a uma nova dignidade 
da condição feminina no final da Idade Média.    

b) O trabalho servil era predominantemente feminino e 
concorria com o trabalho escravo. A escravidão diminuiu 
com essa concorrência, desdobrando-se no trabalho livre.    

c) Conviviam inúmeras formas de trabalho livre, semilivre e 
escravo no universo europeu e a sobreposição não era, 
em si, contraditória.    

d) O uso do castigo corporal igualava as escravas a outros 
trabalhadores e foi o motivo das rebeliões camponesas 
do período (jacqueries) e agitações urbanas.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. O pensador francês 
Jacques Bossuet, no século XVII, tornou-se um grande 
defensor do absolutismo monárquico. Em sua obra “Política 
tirada da Sagrada Escritura” defendeu o direito divino dos 
reis inspirado na história dos Hebreus conforme o Antigo 
Testamento.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Como o próprio texto explica, ao disciplinar socialmente os 
comportamentos, a Igreja Católica ajudou na formação da 
unidade das Monarquias Modernas europeias. Ao adotar a 
religião católica como oficial e proibir a prática de outras 
religiões, as Monarquias criavam para seus súditos as noções 
de pertencimento ao coletivo que, agora, deveria compor 
um só Reino.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] apresenta uma afirmação 
incorreta. As Guerras de Reconquista ocorreram na Baixa 
Idade Média e consistiam na luta dos cristãos para expulsar 
os muçulmanos da Península Ibérica. Em 1492, os últimos 
muçulmanos foram expulsos de Granada, no sul da Espanha. 
As Guerras de Reconquista foram importantes para a 
formação dos Estados Nacionais Português e Espanhol e não 
da França.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
O Antigo Regime – período em que o Absolutismo 
Monárquico reinou na Europa – caracterizava-se por forte 
hierarquia social, baseada na separação entre nobreza, 
burguesia e povo, e por significativa interferência do clero 
católico na política, defendendo, inclusive, o direito divino 
dos Reis.   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. A questão menciona 
a formação dos Estados Nacionais na Baixa Idade Média 
culminando no Absolutismo da Idade Moderna. Os Estados 
Modernos surgiram através de uma aliança entre rei e 
burguesia. A burguesia foi beneficiada com a proteção do 
Estado e a unificação da moeda visando facilitar o comércio, 
no entanto, os burgueses pagavam impostos para manter o 
aparato estatal. O Estado, cujo poder estava personalizado 
na figura do rei, montava e equipava o exército e a marinha 

e mantinha a burocracia estatal. No geral, a teoria do direito 
divino dos reis, justificava o poder dos monarcas.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Correção a partir das 
incorretas, [I] e [III]: No século XVI, ocorreram guerras 
religiosas na França entre a monarquia católica versus os 
calvinistas denominados huguenotes, como se observa na 
Noite de São Bartolomeu em 24 de agosto de 1572. O 
reinado de Filipe II de Habsburgo na Península Ibérica, a 
partir de 1580, foi marcado por muitos conflitos religiosos 
contra, por exemplo, os protestantes da Holanda. Na 
Península Ibérica prevaleceu uma forte intolerância religiosa 
por parte dos católicos contra os muçulmanos na Guerra de 
Reconquista, contra os judeus no contexto da formação das 
monarquias ibéricas e, estes, se deslocaram, principalmente, 
para a Holanda.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
O texto considera que os reis retomaram seu poder na Idade 
Moderna a partir do equilíbrio entre a sobra de status quo 
da nobreza e o início da importância econômica da 
burguesia. Nem nobreza nem burguesia tinham força para 
impedir o poder do outro e, sendo assim, as Monarquias 
ergueram-se a partir da interligação entre essas classes.    
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. A questão menciona 
o Absolutismo, sistema político que ocorreu na Europa 
durante a Idade Moderna caracterizada pela transição do 
feudalismo para o capitalismo. O texto do historiador Perry 
Anderson aponta para os limites do poder do rei diante dos 
grupos que sustentavam o absolutismo, tais como a Igreja 
que fornecia a base moral e a nobreza que atuava no sentido 
de limitar o poder real como, por exemplo, a figura do 
Parlamento na Inglaterra e a fronda na França.   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
A época retratada no texto é a de transição da Era Medieval 
para a Era Moderna. Nessa fase, a partir do Renascimento e 
do Absolutismo, uma série de costumes e práticas foram 
renascidas ou recriadas, criando novos hábitos sociais, em 
especial junto à nobreza e à burguesia.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Para Maquiavel, o principal objetivo de um governante deve 
ser manter-se no poder, garantindo a preservação da ordem 
na sociedade. E, para isso, o príncipe deve guiar sua conduta 
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política de acordo com as circunstâncias, não se 
preocupando com a moralidade dos seus atos.   
 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
 
Na aliança firmada entre a recente surgida burguesia e os 
monarcas, que levou à formação das Monarquias 
Absolutistas, a burguesia exigiu dos monarcas que ajudou 
financeiramente favorecimentos econômicos no novo 
governo. Logo, a exigência não atingia a política e a 
sociedade.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A questão remete ao 
sistema político denominado Absolutismo que caracterizou a 
Idade Moderna. O poder estava personificado na figura do 
rei que, em geral, possuía muito poder, sobretudo na França 
conforme as citações do “rei sol” Luís XIV. A centralização do 
poder nas mãos dos reis iniciou-se na Baixa Idade Média 
para amenizar os problemas sociais como as revoltas 
camponesas que caracterizaram a Europa no século XIV bem 
como apoiar a burguesia que necessitava de proteção para a 
realização de suas atividades mercantis.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
O Absolutismo Monárquico foi alcançado através de uma 
aliança entre Reis e Burguesia, na qual esta financiava a 
tomada de poder pela Monarquia. Os monarcas absolutistas 
concentravam em suas mãos todos os aspectos de poder de 
um Reino.   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
A aliança formada entre reis e burguesia para pôr fim ao 
Feudalismo funcionava a partir do financiamento burguês à 
formação dos chamados Exércitos Mercenários para que os 
reis pudessem enfrentar a nobreza feudal.   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 
A imagem mostra a Monarquia Inglesa retratada como um 
monstro ou um ser diabólico. Logo, podemos ler a imagem 
como uma crítica ao expansionismo inglês, que oprimia seu 
próprio povo e os povos pela Inglaterra dominados.   
 
Resposta da questão 16: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. A questão aponta 
para o pensamento político de Hobbes, considerado um 
filósofo contratualista, este pensador inglês do século XVII, 

em sua obra Leviatã, defendeu o Estado absolutista. 
Segundo ele, em estado natural, seria um caos, uma guerra 
de todos contra todos uma vez que o homem não tem 
aptidão natural para viver em sociedade como defendeu 
Aristóteles na antiguidade. Desta forma, todo homem deve 
abrir mão de sua liberdade delegando poder ao Estado 
soberano, que tem como missão, preservar a ordem social. 
Hobbes não defendeu o direito divino dos reis uma vez que 
o Estado tem poder porque a sociedade o concedeu.   
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
A Magna Carta foi um documento que restringia o poder do 
rei inglês. Nesse sentido, trazia uma série de restrições aos 
abusos de poder, como fica claro no fragmento acima.   
 
Resposta da questão 18: 
 [C] 
 
Como o texto enfatiza, uma gama de trabalhadores livres e 
escravos convivia nas cidades italianas, em especial nas 
chamadas casas grandes, as residências das famílias nobres.   
 
 


