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RESUMO 
 

 

 

Portugal foi pioneiro em seu processo de unificação, que se consolidou a partir da Revolução de Avis. 

Os espanhóis, por outro lado, se consolidaram como Estados Nacionais posteriormente, por meio do 

casamento entre os reis católicos Fernando de Bragança e Isabel de Aragão. Ambos os países ibéricos 

formaram suas monarquias após a expulsão dos mouros de seus territórios, nas chamadas Guerras de 

Reconquista. 

A maioria dos Estados Nacionais que foram se construindo ao longo da Idade Moderna adotaram como 

forma de organização política o absolutismo monárquico. Esse sistema de governo se caracteriza pela 

concentração excessiva de poderes nas mãos do rei surgiu após a reunião de seus vassalos para superar os 

efeitos da crise do feudalismo. No entanto, esse poder não era ilimitado e se pautava, dentre outros, na 

manutenção de um exército forte e no apoio da nobreza e de grandes comerciantes. 

Além disso, surgiram pensadores que foram muito importantes para garantir a legitimidade dos reis 

absolutistas, como é o caso de Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Thomas Hobbes, famoso filósofo inglês, 

por meio de sua obra Leviatã,  defendeu a manutenção das monarquias a partir do princípio de que os homens 

obedeciam a interesses particulares, o que geraria uma guerra constante. Nesse sentido, era necessário um 

poder superior que controlasse os homens e impedisse esse estado caótico. 

 Jacques Bossuet ficou famoso por sua teoria do direito divino dos reis. Esse bispo francês defendia 

que o poder do monarca emanava de Deus. Dessa forma, o rei enquanto representante de Deus na Terra era 

infalível e inquestionável. Um dos maiores exemplos de reis absolutistas que temos é o de Luis XIV, rei francês 

que ficou conhecido como o Rei Sol. 

O Renascimento Artístico e Cultural e as Reformas Religiosas foram importantes movimentos que 

ocorreram na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Os dois movimentos contribuíram para uma 

grande transformação da mentalidade europeia ocidental, essa transformação mais tarde no século XVIII. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1.  chamamos de corte principesca era, essencialmente, o palácio do príncipe. Os músicos eram 

tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram 

o que se chamava, um tanto pejorativamente, de criados de libré. A maior parte dos músicos ficava 

satisfeita quando tinha garantida a subsistência, como acontecia com as outras pessoas de classe média 

na corte; entre os que não se satisfaziam, estava o pai de Mozart. Mas ele também se curvou às 

circunstâncias a que  
(Norbert Elias. Mozart: sociologia de um gênio. Ed. Jorge Zahar, 1995, p. 18 (com adaptações)).  

 

Considerando-se que a sociedade do Antigo Regime dividia-se tradicionalmente em estamentos: 

nobreza, clero e 3.° 

descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social a fim de: 

a) aproximar da nobreza cortesã a condição de classe dos músicos, que pertenciam ao 3.° Estado. 

b) destacar a consciência de classe que possuíam os músicos, ao contrário dos demais trabalhadores 

manuais. 

c) indicar que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais membros do 3.° Estado. 

d) distinguir, dentro do 3.° Estado, as condições em que viv

camponeses. 

e) comprovar a existência, no interior da corte, de uma luta de classes entre os trabalhadores 

manuais. 
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2.  

 
Charge anônima. BURKE, P. A fabricação do rei.  Rio de Janeiro: Zahar, 1994. (Foto: Enem) 

 

Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam 

sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra 

a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. 

b) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o 

público e sem a vestimenta real, o privado. 

c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei 

despretensioso e distante do poder político. 

d) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de 

outros membros da corte. 

e) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado 

esconde os defeitos do corpo pessoal. 

 

3. 
povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros 

que, por muita piedade, permite  
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, baseava-se 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. 

 

4. Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 
(BANDEIRA, Manoel. "Vou-me embora pra Pasárgada". In: VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA E OUTROS POEMAS. Rio 

de Janeiro, Ediouro, 1997.) 
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O reino imaginário de Pasárgada e os privilégios dos amigos do rei podem ser comparados à situação 

da nobreza europeia com a formação das Monarquias Nacionais Modernas. A razão fundamental do 

apoio que esta nobreza forneceu ao rei, no intuito de manter-se "amiga" do mesmo, conservando 

inúmeras regalias, pode ser explicada pela (o): 

a) composição de um corpo burocrático que absorve a nobreza, tornando esse segmento 

autônomo em relação às atividades agrícolas que são assumidas pelo capital mercantil. 

b) subordinação dos negócios da burguesia emergente aos interesses da nobreza fundiária, 

obstaculizando o desenvolvimento das atividades comerciais. 

c) manutenção de forças militares locais que atuaram como verdadeiras milícias aristocráticas na 

repressão aos levantes camponeses. 

d) repressão que as monarquias empreenderiam às revoltas camponesas, restabelecendo a ordem 

no meio rural em proveito da aristocracia agrária. 

e) completo restabelecimento das relações feudo-vassálicas, freando temporariamente o processo 

de assalariamento da mão-de-obra e de entrada do capital mercantil no campo. 

 

5. "É praticamente impossível treinar todos os súditos de um [Estado] nas artes da guerra e ao mesmo 

tempo mantê-los obedientes às leis e aos magistrados."  
(Jean Bodin, teórico do absolutismo, em 1578).  

 

Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao recrutamento 

de mercenários estrangeiros, em grande escala, devia-se à necessidade de:  

a) conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o rei.  

b) completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais mais eficientes.  

c) desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra o rei.  

d) manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas.  

e) desarmar a burguesia e controlar a luta de classes entre esta e a nobreza. 

 

6. O Absolutismo apresentou características diversas conforme sua localização na Europa dos tempos 

modernos. Considerando essa diversidade, marque a afirmativa correta:  

a) Na Áustria, os Habsburgos implementaram uma política de descentralização administrativa e 

cultural visando à consolidação do Estado Nacional.  

b) Na Espanha, o absolutismo baseava-se em uma doutrina econômica liberal, cujo objetivo era 

fortalecer o processo de expansão ultramarina.  

c) Na França, Luís XIV abandonou a Teoria do Direito Divino dos Reis, conseguindo, assim, o apoio 

político da Igreja Católica e dos Protestantes ao seu governo.  

d) Na Inglaterra, Henrique VIII, apoiado pelo Parlamento, promulgou o Ato de Supremacia, pelo 

qual ampliou os poderes reais, fortalecendo a Igreja Católica.  

e) Na Rússia, Pedro, o Grande, instituiu uma política de europeização tendo por fim a modernização 

do Estado e a ocidentalização dos costumes. 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
  

 

1. ou na monarquia absolutista francesa do século XVIII, houve diversos 

Estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram de alguma forma por 

em prática certos princípios da ilustração, sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo - tal foi, em 

  
(FALCON, Francisco. Depotismo esclarecido. SP: Ática ,1992)  

 

Sobre essa relação entre o iluminismo e o Absolutismo, é correto afirmar que:  

a) os déspotas esclarecidos foram agentes de reformas políticas que garantiram a solidificação do 

Estado monárquico e evitaram a ocorrência de possíveis revoluções em seus territórios.  

b) as reformas implementadas por Frederico II da Prússia permitiram o desenvolvimento da 

economia e o fortalecimento de setores ligados ao comércio em detrimento da aristocracia.  
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c) em Portugal, o Marquês de Pombal, primeiroministro de D. José I, exerceu forte ação 

reformadora, ampliando o poder do estado português através do estreitamento dos laços com a 

Igreja Católica.  

d) os estados europeus onde o despotismo esclarecido apresentou sua forma mais típica foram os 

de economia mais sólida e desenvolvida.  

e) José II, da Áustria (1780-1790), considerando modelo de déspota esclarecido, realizou reformas 

que anteciparam as revoluções burguesas ocorridas em seu país no século XIX. 

 

2. Sobre o absolutismo monárquico desenvolvido na França no Século XVI é correto dizer que:  

a) conseguiu que o povo, através do voto garantisse a concentração de todo o poder nas mãos do 

rei.  

b) constituiu-se a partir dos senhores feudais, que haviam sempre jurado fidelidade ao rei.  

c) recebeu da Igreja Católica uma veemente oposição.  

d) dependeu basicamente da convergência parcial dos objetivos da realeza com os interesses da 

burguesia.  

e) impediu o desenvolvimento comercial dos países onde os reis tinham poderes ilimitados. 

 

3. A formação dos Estados nas várias regiões da Europa reordenou as relações feudais originando os 

chamados estados modernos, que constituíram mais um elemento da nova ordem que se articulava na 

Europa ocidental, nos séculos XV-XVIII. Como características gerais destes estados modernos 

podemos citar.  

a) superação das relações feudais / eliminação do direito costumeiro / não-intervenção da 

economia.  

b) fortalecimento do poder papal / fortalecimento dos reinos dinásticos / consolidação do 

localismo político.  

c) centralização e unificação administrativa / formação de uma burocracia / montagem de um 

exército nacional.  

d) consolidação da burguesia industrial no poder / liberalização da economia / descentralização 

administrativa. 

e) estímulo à produção urbano-industrial / eliminação dos entraves feudais / apoio à prática do 

mecenato nas artes. 

 

4. "O homem é o lobo do homem". Com Thomas Hobbes (1588-1679) introduziu-se a teoria de que os 

súditos deveriam delegar poderes ilimitados ao monarca, em troca da segurança oferecida por um 

Estado forte, personificado na figura do rei.   

 

Essa é uma das premissas da seguinte estrutura política:  

a) parlamentarismo  

b) imperialismo  

c) absolutismo  

d) anarquismo  

e) liberalismo 

 

5. Escrevendo sobre o século XVIII europeu, Francisco Falcon distinguiu as noções de ilustração Política 

e Absolutismo ilustrado:  

 Ilustração política é bem mais abrangente... pois inclui os séculos XVII e XVIII e estende-se à 

Inglaterra, França e América do Norte, ou seja, exatamente àqueles países onde não houve absolutismo 

ilustrado (...). Corresponde às manifestações do pensamento político e social mais significativas e 

permanentes associadas à época do Iluminismo. Já o conceito de Absolutismo ilustrado corresponde 

breve período e  
(Despotismo Esclarecido. São Paulo, Ática, 1989, pp. 12-3)  
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A partir do texto acima, é correto afirmar que:  

a) Portugal e Espanha se apresentaram como regimes típicos de Despotismos Esclarecidos na 

aperfeiçoamento do sistema colonial.  

b) O apogeu da ilustração política na Inglaterra ocorreu no século XVII com as idéias de Locke e 

com a Revolução Gloriosa que derrubou o Despotismo Esclarecido dos Stuarts.  

c) Na França, o Despotismo Esclarecido teve em Luís XIV, em cujo reinado emergiu a crítica ilustrada 

que resultaria na Revolução Francesa, o seu mais fiel representante.  

d) Na América do Norte, a ilustração Política exprimiuse nas idéias de Paine e Franklin, resultando 

na luta contra o Despotismo Esclarecido da Coroa britânica no século XVIII.  

e) No caso da Prússia, não houve ilustração Política, nem Abolicionismo ilustrado, já que a nação 

alemã não se havia unificado politicamente na Época Moderna. 

 

6. A destruição do sistema feudal deu origem a uma nova ordem política que tinha como uma das 

principais características o Estado absolutista. Assinale a alternativa que trata deste Estado.  

a) O poder era exercido pela igreja e pelos senhores feudais.  

b) Controle das atividades políticas e econômicas nas mãos da burguesia e do proletariado em 

ascensão.  

c) Poder concentrado nas mãos do monarca que chegava a ser confundido com o próprio Estado.  

d) Ascensão da nobreza em aliança com os burgueses.  

e) Poder concentrado e exercido pelo parlamento com o aval do Rei. 

 

7. A centralização monárquica, acompanhada da ampliação dos domínios reais, ou seja, territórios 

submetidos diretamente à autoridade do rei, englobando populações dotadas de hábitos, tradições, 

línguas e uma determinada consciência coletiva comuns, foi instrumentalizada pela formação de 

quadros burocráticos a serviço do Estado que dispunha ainda de um exército forte e permanente.  

 

O texto em questão faz referência a qual período da evolução histórica da Europa?  

a) Formação da Sociedade Feudal  

b) Formação dos Estados Nacionais  

c) Construção de Monarquias Constitucionais  

d) Formação de Principados e Pequenas Repúblicas  

e) Desconstrução do Nacionalismo Europeu 

 

8. No período de 1400 a 1750, transformações de ordem econômica, política e ideológica criaram as pré-

condições para o advento do mundo contemporâneo. O único conjunto de fatos que se enquadra, 

totalmente, no período acima destacado é:  

a) 

independência dos países africanos.  

b) 

Calvino à Reforma.  

c)  

d) Governo de Cromwell na Inglaterra; destruição do exército de Napoleão; p

 

e) 

modernismo. 

 

9. Na Idade Moderna, o Absolutismo monárquico foi característico da Europa. Para fortalecer o próprio 

poder real, os monarcas europeus:  

a) opuseram-se aos privilégios da burguesia, apoiando os empresários capitalistas em sua luta 

contra as corporações de artesãos.  

b) diminuíram o poder da nobreza, que passou a depender economicamente do rei, deste 

recebendo o governo das províncias e postos de comando no exército.  

c) 

 

d) socorreram economicamente a decadente burguesia e defenderam o proletariado em sua luta 

contra os empresários capitalistas 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

O absolutismo foi acompanhado de um modelo econômico onde a monarquia controlava a economia e cada 

país europeu se especializava na produção de determinado bem, como os franceses, que com a carga de 

uma longa tradição fabricava diversos artigos de luxo. 

 

a) Qual a principal reclamação da burguesia em relação a esse sistema econômico¿ 

b) Comente o papel das colônias nesse sistema. 
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GABARITO 

 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

o autor colocou os músicos em uma posição diferenciada, mas ainda sim estes faziam parte do terceiro 

estado assim como a burguesia. 

 

2. e 

o estado era confundido com o a pessoa do rei, sendo assim o soberano tendia a adornar-se assim 

fortalecia a imagem do estado. 

 

3. e 

Maquiavel aconselhava o soberano a balancear a sua punição com a piedade, passando a imagem de 

justo. 

 

4. d 

a repressão empreendida pelos reis reunificou os senhores feudais em torno do monarca formando uma 

união nacional, que acabou emergindo como autoridade central. 

 

5. d  

os camponeses por serem constantemente oprimidos não nutriam uma grande simpatia pelos monarcas, 

sendo imprescindível que estes não fossem armados. 

 

6. e 

a Rússia antes de Pedro era mais identificada com os costumes orientais. 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

a reforma nos estados absolutistas foi uma estratégia para as velhas monarquias não perderem o posto, 

como em Portugal, com a assinatura da constituição por D João VI em 1820 durante a Revolução do 

Porto. 

 

2.  d 

em um país que já havia crescido uma burguesia comercial como a França fazia-se necessário então 

intermediar interesses burgueses e dos nobres. 

 

3. c 

os estados surgidos após a idade média se uniram em torno de uma cultura, tinham a necessidade de 

uma administração pública burocrática e de um exército profissional que controle os camponeses. 

 

4. c 

Hobbes foi um dos pensadores do absolutismo europeu, este defendia a confiança absoluta de todos os 

poderes para o soberano. 

 

5. a 

o autor esclarece que nos países que citou não houve um despotismo esclarecido, esse tipo de governo 

aconteceu na península ibérica que eram potências coloniais e com uma monarquia forte. 
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6. c 

as bases do absolutismo foram formadas na idade média, com um monarca totalmente soberano com a 

autoridade semelhante ao senhor feudal. 

 

7. b 

a formação dos estados nacionais precisava de uma identificação em comum para formar um estado 

onde os que não fizeram parte de sua formação quisessem estar. 

 

8. b 

os fatos mostram a passagem do mundo moderno para o contemporâneo, com a perda da hegemonia 

espanhola e o início da revolução industrial com os cercamentos. 

 

9. b 

os monarcas depois do processo de unificação em torno deles não podiam novamente fortalecer aqueles 

que na crise do feudalismo o procurara, portento, os reis os deixavam embaixo de suas asas. 

 

Questão Contexto 

  

a) A reclamação burguesa contra esse sistema era o fato de existir um monopólio real e da nobreza no 

fabrico de bens ou no comércio. 

b) As colônias foram de enorme importância para o mercantilismo, como por exemplo no caso da Espanha 

e Portugal, o primeiro tinha seu comércio baseado nos minérios extraídos de suas colônias na América 

do Sul e Central e o segundo comercializava diversos gêneros tropicais como o pau-brasil. 


