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Inglaterra: Do feudalismo à dinastia Tudor 

Resumo 

 

Guerra dos Cem Anos 

A Guerra dos Cem Anos foi um longo conflito entre Inglaterra e França, que ocorreu entre 1337 e 1453, 

motivada por razões políticas e econômicas.  Apesar de conhecida como “Guerra dos Cem anos”, ela não 

ocorreu de forma ininterrupta. Do ponto de vista político, a guerra foi causada pela disputa pelo trono francês, 

após a morte de Carlos IV, em 1328, que colocou fim à dinastia dos Capetíngios. O rei da Inglaterra, Eduardo 

III, era neto de Filipe, o Belo, e reivindicava o direito à coroa francesa. Do ponto de vista econômico, havia a 

disputa pela rica região de Flandres (Holanda e Bélgica atuais).  

 

Foi durante a Guerra dos Cem Anos que emergiu a figura de Joana d’Arc. Ela, como heroína francesa, julgada 

por um tribunal da Igreja, foi acusada de heresia e bruxaria, acabou condenada e queimada viva.  A morte de 

Joana d’Arc estimulou ainda mais o nacionalismo dos franceses, que a partir de então, avançaram sobre os 

ingleses, conseguindo expressivas vitórias. Em 1453 foi assinada a paz. Carlos VII passou a governar a França 

com poderes quase absolutos e acabou com as pretensões inglesas de possuir domínios franceses. 

 

Guerra das Duas Rosas 

A guerra das Rosas, 1453 e 1485, foi motivada pela disputa pelo trono inglês. Nela se enfrentaram a família 

real de Lancaster, cujo brasão tem uma rosa vermelha, e a de York, em que brasão há uma rosa branca. A 

origem na Guerra se encontra na disputa entre senhores feudais ingleses para compensar a perda de seus 

territórios na França na Guerra dos Cem Anos. Durante 30 anos, a Coroa britânica alterna-se entre as duas 

casas, o que provoca um enfraquecimento da nobreza. A guerra só chegou ao fim quando Henrique Tudor 

chegou ao poder. Ele subiu ao trono trono da Inglaterra com o nome de Henrique VII, iniciando assim a dinastia 

Tudor (1485-1603), implementando’ o absolutismo na Inglaterra. 

 

Dinastia Tudor   

O Absolutismo Inglês teve início com a dinastia Tudor (1485-1603). Nela, podemos destacar os governos dos 

reis Henrique VIII e de Elisabeth I como os mais importantes. Henrique VIII  foi capaz de sujeitar o parlamento 

ao seu poder real, além de inaugurar a Reforma Protestante na Inglaterra com o Ato de Supremacia, que em 

1534 fundou a Igreja Anglicana. 

Já no reinado de Elisabeth I, filha de Henrique VIII, o mercantilismo inglês foi fortalecido, consolidando o poder 

da marinha inglesa. Na área da navegação, Elisabeth I estimulou ainda ações de pirataria, além disso, seu 

reinado ampliou os diálogos com o parlamento, garantindo também uma participação política de grupos 

sociais ligados a atividades econômicas comerciais, ou seja, a burguesia. Como Elisabeth I não deixou 

herdeiros, em 1603 subiu ao trono Jaime I (1603-1625), rei da Escócia e parente de Elisabeth I, dando início à 

dinastia Stuart. 
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Exercícios 

 

1. A Guerra dos Cem Anos (1337 - 1453), entre franceses e ingleses, teve como consequências principais: 

a) a consolidação do poder monárquico na França e a expulsão quase completa dos ingleses do 

território francês; 

b) a consolidação do poder monárquico na Inglaterra e a expulsão quase completa dos franceses do 

território inglês; 

c) a incorporação de parte do território francês pela Inglaterra e o consequente enfraquecimento do 

poder real na França; 

d) a incorporação de parte do território inglês pela França e o consequente enfraquecimento do poder 

real na Inglaterra; 

e) a aliança entre franceses e flamengos e o fim da hegemonia inglesa sobre o comércio europeu. 

 

 

2. Entre as causas da decadência do feudalismo, é correto mencionar: 

I. o Renascimento Comercial e Urbano; 

II. o aparecimento de uma nova classe social: a burguesia; 

III. a Guerra dos Cem Anos, envolvendo França e Inglaterra; 

IV. a ascensão da burguesia como classe dominante. 

 

As alternativas corretas são: 

a) I e IV 

b) I, II e III 

c) I e II 

d) II, III e IV 

e) II e III 

 

3. Um dos motivos que contribuíram para que Eduardo III reivindicasse o trono francês após a morte de 

Carlos IV e que dariam início à Guerra dos Cem Anos foi a necessidade de ocupar uma rica região de 

comércio e manufaturas no continente Europeu. Que região era essa? 

a) Flandres. 

b) Hamburgo. 

c) Champagnat. 

d) Gênova. 

e) Lisboa. 
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4. Há seiscentos anos nascia Santa Joana D’Arc em Domrémy (França). Aos 19 anos, tornou-se uma 

heroína nacional e mártir da religião. A vida de Joana D’Arc está associada à: 

a) Guerra dos Cem Anos, que indica os conflitos armados entre a França e Sacro Império Romano-

Germânico resultantes das rivalidades entre católicos e protestantes. 

b) Guerra das Duas Rosas, lutas dinásticas realizadas pela sucessão do trono da França durante o 

século XV. 

c) Guerra dos Trinta Anos, ocorrida entre a França e a Espanha durante a dinastia dos Habsburgos. 

Neste conflito, Joana D’Arc foi queimada na fogueira pela Inquisição espanhola. 

d) Guerra dos Cem Anos, que indica uma série de conflitos armados entre Inglaterra e França entre os 

séculos XIV e XV. 

e) Expansão do Reino Franco, que, ao incorporar a maior parte da Europa Ocidental e Central, 

configurou o Império Carolíngio. 

 

 

5. "Quando Joana D'Arc chegou, a 29 de abril de 1429, os habitantes da cidade estavam prestes a 

capitular, pois os ingleses tinham-se apoderado das fortalezas e dos castelos que rodeavam Orléans. 

A 4 de maio, Joana, com os seus soldados, tomou primeiro o castelo (...) Na manhã de 8 de maio, a 

Donzela verificou que os ingleses haviam abandonado os outros castelos. Orléans estava libertada e 

os seus habitantes aclamaram em delírio Joana D'Arc, que se sentia feliz por ter cumprido a promessa 

feita ao seu rei."  

(Gabalda e Beaulieu). 

Tendo o trecho anterior como base, assinale a alternativa correta. 

a) A tomada de Orléans define o fim da Guerra dos Cem Anos, consolidando a unidade e a monarquia 

francesas; 

b) Joana D'Arc, camponesa de Domremy, recebeu como recompensa pelo feito o título de nobreza e, 

portanto, o direito às terras nas quais anteriormente vivia; 

c) nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse feito, foi capitalizado pelos reis da 

dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa; 

d) Joana D'Arc, aristocrata de nascimento e posses, foi condenada à fogueira posteriormente, 

tornando-se símbolo do nacionalismo francês; 

e) A derrota dos ingleses em Orléans marca o fim da Guerra dos Cem anos, mas não define, de 

imediato, a unidade e a monarquia francesas. 
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6. A Magna Carta (1215), aceita por João Sem-Terra, da Inglaterra, reveste-se de grande importância 

porque, entre outros aspectos: 

a) assegurava aos homens livres proteção contra as arbitrariedades do poder político. 

b) solucionava o conflito entre o Estado e a Igreja, decorrente do assassinato do bispo Thomas 

Beckett. 

c) eliminava a influência política dos condes e barões na vida inglesa. 

d) fazia com que a estrutura do governo inglês perdesse suas características feudais. 

e) pôs fim a longa disputa com Felipe Augusto sobre os feudos ingleses na França. 

 

7. Os problemas de heranças feudais, que haviam confundido destinos e províncias, tornaram inevitável 

a Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra. A eclosão desse conflito: 

a) deu-se no primeiro quartel do século XI, a partir de problemas de sucessão no trono francês sobre 

o qual a Inglaterra tinha fortes interesses. 

b) teve como causa principal a disputa pela região de Flandres que, feudatária da França, atraía fortes 

interesses econômicos da Inglaterra. 

c) ocorreu na primeira metade do século XIV, a partir da disputa entre os dois países sobre inúmeros 

territórios flamengos e italianos. 

d) foi provocada pelas disputas políticas entra a Rosa Vermelha (de Lancaster) e a Rosa Branca (de 

York). 

e) aconteceu graças a interesses manufatureiros da França sobre Flandres, região feudatária da 

Inglaterra. 

 

 

8. Ao final da Guerra dos Cem Anos (1337-1453), a Inglaterra vivenciou uma guerra interna que seria 

fundamental para a consolidação da centralização do poder político. Qual foi esse conflito? 

a) Revolução Gloriosa. 

b) Guerra Civil Inglesa. 

c) Guerra das Duas Rosas. 

d) Guerra dos Sete Anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

História 
 

9. Sobre a formação da monarquia nacional inglesa é incorreto afirmar: 

a) na Magna Carta (1215) firmou-se a criação do chamado Grande Conselho, que tinha a prerrogativa 

de impedir o rei de aprovar novas leis sem o consentimento da nobreza britânica. 

b) Henrique II (1154 – 1189) foi o primeiro imperador da dinastia Tudor e, preocupado em ampliar 

seus poderes, fez com que as suas leis fossem válidas apenas para a Inglaterra, formando um 

corpo de juízes encarregado de instituir tribunais por todo o reino. 

c) o Grande Conselho instituído pela Carta magna ampliou seus poderes ao longo do tempo. No 

século XIV, o Conselho passou a dividir-se entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, 

formando assim o Parlamento Inglês. 

d) a Guerra das Duas Rosas resolveu-se somente quando o Lancaster Henrique Tudor buscou o apoio 

da burguesia para dar fim à contenda. Após ser nomeado Henrique VII, deu início à dinastia Tudor, 

que inaugurou o estabelecimento dos regimes absolutistas na Inglaterra. 

 

 

10. O Ato de Supremacia, promulgado por Henrique VIII, na Inglaterra, contribuiu para: 

a) divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia. 

b) iniciar a expansão externa, formando, assim, as bases do império colonial inglês. 

c) promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo que contribuiu para a centralização do governo. 

d) implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos reformistas. 

e) restaurar os antigos direitos feudais, que foram limitados pela Magna Carta de 1215. 
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Gabarito 

 

1. A  

    Guerra possibilitou a formação da monarquia nacional francesa. 

 

2.B 

    A centralização política do período final da Idade Média retirou poder dos senhores feudais. 

 

3. A 

   Flandres era de grande interesse para a Inglaterra, que vendia a lã produzida na ilha. 

 

4. D 

    Joana D'Arc ficou conhecida por lutar pelo reino da França durante a Guerra dos Cem Anos, na Baixa Idade 

Média, contra o reino da Inglaterra. 

 

5. C 

Joana D'Arc foi responsável pela virada estratégica francesa na Guerra dos Cem Anos ao libertar Orleãs e 

reconquistar outras cidades próximas, que estavam sob posse dos ingleses.  

 

6.  A 

 A Magna Carta garantia a todos os indivíduos livres o julgamento de acordo com as leis britânicas. 

 

7. B 

Apesar das intensas batalhas ocorridas durante essa guerra, ao seu final, ambos os Estados em conflito 

realizaram um processo de centralização do poder. 

 

8. C 

Ao final da Guerra dos Cem Anos, as disputas dinásticas levaram as casas de Lancaster e York a lutarem 

entre si. O nome da guerra se deve ao símbolo das duas casas representadas por duas Rosas, uma Vermelha, 

de Lancaster, e outra Branca, de York. 

 

9. B 

Henrique II foi o primeiro imperador da dinastia Plantageneta, estendendo seu poder para toda a Grã-

Bretanha e não apenas à Inglaterra. 

 

10. C 

Com a Reforma Anglicana, Henrique VIII tornou-se chefe supremo da Igreja na Inglaterra e confiscou as 

terras da Igreja. 


