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1. (Espcex (Aman) 2019)  Durante a Idade Moderna, ocorreu o 
fortalecimento gradual dos governos das monarquias 
nacionais em grande parte da Europa. Desse processo 
resultou o absolutismo monárquico. Dentre os argumentos 
usados para se justificar tal condição, havia um que definia o 
poder absoluto como condição necessária para a manutenção 
da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo que 
apresenta o responsável por tal pensamento.  
a) Thomas Hobbes    
b) Immanuel Kant    
c) John Locke    
d) Jean Le Rond D’ Alembert    
e) Jacques Bossuet    
  
2. (Enem 2019)  TEXTO I 
A centralização econômica, o protecionismo e a expansão 
ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias sem 
a burguesia incipiente. 
ANDERSON, P. In: DEYON, P. O mercantilismo. Lisboa: Gradiva, 

1989 (adaptado). 
 
 
TEXTO II 
As interferências da legislação e das práticas exclusivistas 
restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das 
relações econômicas. 

SMITH, A. A riqueza das Nações. São Paulo: Abril Cultural, 
1983 (adaptado). 

 
 
Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as 
relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais 
concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, 
respectivamente, na oposição entre as práticas de  
a) valorização do pacto colonial — combate à livre-iniciativa.     
b) defesa dos monopólios régios — apoio à livre concorrência.     
c) formação do sistema metropolitano — crítica à livre 

navegação.     
d) abandono da acumulação metalista — estímulo ao livre-

comércio.     
e) eliminação das tarifas alfandegárias — incentivo ao livre-

cambismo.     
  
3. (Famerp 2019)  A base comum das ideias mercantilistas 
consiste na atuação de dois novos fatores: os Estados 
modernos nacionais, ou seja, as monarquias absolutas, e os 
efeitos de toda ordem provocados pelas grandes navegações 
e descobrimentos sobre a vida das sociedades europeias. 

(Francisco Falcon. Mercantilismo e transição, 1986. 
Adaptado.) 

 
 
Os dois fatores mencionados no texto expressam-se, 
respectivamente,  
a) no intervencionismo econômico dos Estados modernos e no 

aumento dos metais nobres entesourados.    
b) na redução significativa do comércio interno europeu e na 

colonização da América e da África.    

c) no desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre 
comércio e na política de degredo de encarcerados.    

d) na difusão das ideias sociais libertárias e no 
aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas de 
navegação.    

e) no controle político burguês dos Estados modernos e no 
surgimento de órgãos regradores do comércio 
internacional.    

  
4. (Fatec 2019)  Potosi e Vila Rica foram duas cidades 
economicamente importantes das Américas espanhola e 
portuguesa, respectivamente, uma vez que, do entorno delas, 
foram extraídos metais preciosos. A acumulação desses e de 
outros metais, o controle da balança comercial e o monopólio 
do comércio colonial foram parte de uma política econômica 
que fortaleceu Estados europeus e garantiu o seu 
desenvolvimento econômico posterior. 
 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os metais 
extraídos do entorno dessas duas cidades coloniais e a política 
econômica à qual o texto se refere. 
 

 Metais extraídos Política econômica 

a)  Diamante e cobre Monetarismo 

b) Ouro e diamante Monetarismo 

c) Cobre e níquel Metalismo 

d) Prata e ouro Mercantilismo 

e) Níquel e prata Mercantilismo 

  
  
5. (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 
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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.    

  
6. (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    
  
7. (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...”. 

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.    

  
8. (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.  
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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.    

  
9. (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 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.     

  
10. (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.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
Thomas Hobbes foi um dos mais destacados Teóricos do 
Absolutismo. Sua análise baseava-se no preceito de que o 
homem é o lobo do homem e, por isso, a existência de uma 
figura superior de poder se faz necessária para evitar conflitos 
e possibilitar o progresso.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Identificamos no [texto I] características do Mercantilismo, 
que visava defender a intervenção estatal na economia, e no 
[texto II] características do Liberalismo Econômico, que visava 
a livre concorrência através da Lei da Oferta e da Procura.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
O texto aponta o Mercantilismo, política econômica adotada 
na Idade Moderna, séculos XV ao XVIII, pelos monarcas 
europeus visando angariar recursos para os Estados Nacionais 
Modernos. O Mercantilismo foi caracterizado pelo 
intervencionismo estatal, isto é, através da centralização do 
poder, os reis interferiam na economia com um protecionismo 
alfandegário. O Metalismo também foi uma marca do 
Mercantilismo, os Estados Modernos acumulavam metais 
preciosos oriundo das colônias na América. Gabarito [A].   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Sob a vigência do Mercantilismo, a política econômica do 
Absolutismo, que pregava a importância do metalismo e da 
balança comercial favorável, Potosí e Vila Rica foram, 
respectivamente, os grandes centros auríferos da América 
Espanhola e da América Portuguesa. Em ambas as cidades 
havia a extração de ouro e prata.   
 
Resposta da questão 5: 
 [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 6: 
 [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 7: 
 [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 8: 
 [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 9: 
 [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 10: 
 [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.   
 
   
 


