Aula Ao Vivo de História (11/04/2013)  Antigo Regime
1) (Fuvest) "Após ter conseguido retirar da nobreza o poder político que ela detinha
enquanto ordem, os soberanos a atraíram para a corte e lhe atribuíram funções políticas e
diplomáticas". Esta frase, extraída da obra de Max Weber, "POLÍTICA COMO
VOCAÇÃO", referese ao processo que, no Ocidente:
a) destruiu a dominação social da nobreza, na passagem da Idade Moderna para a
Contemporânea.
b) estabeleceu a dominação social da nobreza, na passagem da Antiguidade para a
Idade Média.
c) fez da nobreza uma ordem privilegiada, na passagem da Alta Idade Média para a
Baixa Idade Média.
d) conservou o privilégios políticos da nobreza, na passagem do Antigo Regime para a
Restauração.
e) permitiu ao Estado dominar politicamente a nobreza, na passagem da Idade Média
para a Moderna.
2) (ENEM) O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu
propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá
ser mais clemente de outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam
ao assassinato e ao roubo.
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009.
No século XVI, Maquiavel escreveu "O Príncipe", reflexão sobre a Monarquia e a função
do governante.
A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseavase na
a) inércia do julgamento de crimes polêmicos.
b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.
c) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas.
d) neutralidade diante da condenação dos servos.
e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe.

3) (Unicamp) A respeito do Estado Moderno, o pensador político inglês John Locke
(16321704) escreveu: "Considero poder político o direito de fazer leis para regular e
preservar a propriedade". (Citado por Kazumi Munakata, A LEGISLAÇÃO

TRABALHISTA NO BRASIL, 1984)
a) Explique a função do estado segundo essa tese de Locke.
b) Como a partir dessa tese se explica a relação do Estado Moderno com a acumulação
de capital?

GABARITO:
1) E

2) E
3) a) Locke defendia oEstado liberal e a propriedade privada.
b)O Estado moderno determinou uma igualdade jurídica, mas não democrática.

