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1. (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.    

  
2. (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.    
  
3. (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.     
  
4. (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).  
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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.    

  
5. (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.    

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

  
6. (G1 - ifce 2016)  Com a formação das monarquias 
nacionais, na transição do feudalismo para o capitalismo, um 
dos aspectos marcantes foi a centralização do poder 
monárquico nos reis, resultando no absolutismo 

monárquico. Um dos principais expoentes absolutistas, rei 
da França, chegou a expressar “O Estado sou eu”. Foi ele  
a) D. João III, o colonizador.    
b) Henrique IV.    
c) Ricardo Coração de Leão.    
d) Felipe II.    
e) Luís XIV.    
  
7. (Ufrgs 2013)  Leia o segmento abaixo. 
 
O rei tomou o lugar do Estado, o rei é tudo, o Estado não é 
mais nada. Ele é o ídolo a quem se oferecem as províncias, 
as cidades, as finanças, os grandes e os pequenos, em uma 
palavra, tudo. 
 

JURIEN, Pierre. Apud ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. 
Rio de Janeiro, Zahar, 2001. p. 133.  

 
 
Essa afirmação de um contemporâneo de Luís XIV, na 
França, diz respeito a uma forma de governo que ficou 
conhecida como  
a) monarquia constitucional.    
b) autocracia despótica oriental.    
c) autocracia parlamentar.    
d) monarquia absolutista.    
e) tirania teocrática.    
  
8. (Mackenzie 2013)   

 
 
“O Estado sou eu”, frase atribuída ao rei francês Luís XIV, 
traduzia o grau de centralização de poderes típica dos 
Estados absolutistas europeus. Tal forma de organização 
política destacava a figura do monarca como bem 
caracteriza a imagem acima.  
Assinale a alternativa correta que expressa o papel da 
monarquia absolutista.  
a) O regente, ao aparecer publicamente com trajes 

suntuosos, exprimia a união entre o poder temporal e o 
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espiritual, apoiado publicamente pelo Papa em cada 
aparição pública.    

b) O monarca, ao se utilizar da pompa e da suntuosidade, 
sintetizava os anseios da própria nação e dos diversos 
grupos religiosos existentes no território francês.    

c) A exposição pública da figura do monarca enfraquecia a 
nobreza e as tradições aristocráticas, ao mesmo tempo 
em que fortalecia os interesses burgueses.    

d) O rei, ao simbolizar o próprio Estado francês, consegue 
articular o anseio do grupo mercantil em ascensão, 
articulando-os com os interesses da nobreza nacional.    

e) Eliminar as revoltas camponesas francesas, recorrendo ao 
luxo e majestade configurados na imagem do monarca, 
garantia estabilidade à nação.    

  
9. (Uepb 2014)  A frase no quadro abaixo teria sido dita por 
Luís XIV e muito já se discutiu se o “Rei-Sol” francês a teria 
realmente pronunciado, em que pese ela simbolizar o 
espírito do absolutismo, em que a glória do rei e o bem do 
Estado eram princípios inseparáveis.  
 

 
 
Analise as assertivas abaixo:  
 
I. O reinado de Luís XIV durou mais de 50 anos, fundado no 

absolutismo monárquico. O rei controlava a política e os 
assuntos do Estado, a economia, a sociedade e até mesmo 
o modo da nobreza se vestir. Ele incentivava as artes, pois 
as considerava, também, assunto de Estado.  

II. O poder absoluto e a centralização administrativa eram 
objetivos de Luís XIV. Ele fez o Estado francês se tomar 
ateu e laico. A ideia era acabar com a influência que a 
Igreja Católica tinha no meio da nobreza para que o rei 
não tivesse que perder fatias de seu próprio poder.  

III. Luís XIV seguia a tradição da dinastia capetiana adepta da 
ideia do “rei que faz alguma coisa” (para não dizer do rei 
que faz tudo!). Após a coroação, ele anunciou que 
comandaria o Estado por si mesmo e que solicitaria a 

opinião de seus ministros apenas quando julgasse 
necessário.  

IV. Luís XIV fez uma reorganização administrativa, 
econômica, política e militar e se dedicou a coisas como 
a fortificação das regiões fronteiriças, o fortalecimento 
da marinha de guerra, a criação de academias e a 
elaboração do primeiro mapa da França. A construção do 
Palácio de Versalhes, uma vitrine cultural, científica e 
política da França, foi por ele acompanhada de perto.  
 

Assinale a alternativa correta:   
a) I e II corretas, enquanto III e IV incorretas.     
b) lI e III corretas, enquanto I e IV incorretas.     
c) I, III e IV corretas, enquanto II incorreta.     
d) II, III e IV corretas, enquanto I incorreta.     
e) III e IV corretas, enquanto I e II incorretas.    
  
10. (Espcex (Aman) 2020)  Que monarca francês representou 
o ponto culminante do Absolutismo em seu país e cujo 
ministro, Colbert, lançou as bases do Mercantilismo, no 
período de 1643 a 1715?  
a) Cardeal Richelieu    
b) Henrique VIII    
c) Luís XVI    
d) Felipe II    
e) Luís XIV    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [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 2: 
 [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 3: 
 [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 4: 
 [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 5: 
 [B] 

 


