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Exercícios sobre Formação dos Estados Nacionais 

 

Resumo 

 
Para compreendermos a formação dos Estados Nacionais, é necessário que olhemos para a Baixa Idade 

Média, período de crise do feudalismo, e que compreendamos os fatores que contribuíram para a 

transformação do mundo feudal e o advento da Idade Moderna. 

 

Cruzadas 

As Cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica que aconteceram 

entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de conquistar Jerusalém, a chamada Terra Santa. Uma 

das principais consequências da Cruzadas foi a abertura de rotas comerciais na Europa, 

contribuindo para o chamado renascimento comercial, fato essencial para a compreensão das 

transformações que levaram ao declínio da Idade Média. 

 

 

Crise do Século XIV e Centralização Política 

O renascimento comercial ocorreu em paralelo a um renascimento urbano, já que uma série de inovações 

nas técnicas agrícolas permitiram o aumento da produção e, como consequência disso, o crescimento 

populacional. O aumento da população permitiu o crescimento das cidades, áreas externas aos feudos 

que eram chamados de “burgos”.  Esse processo, no entanto, foi freado em fins do século XIII, quando 

agravaram-se as contradições entre o campo e a cidade da Idade Média. A produção agrícola não 

respondia às exigências das cidades em crescimento e as terras férteis eram cada vez mais escassas.  

Somado a este cenário, um período de fortes chuvas destruiu os campos e colheitas, contribuindo para 

que a Europa medieval fosse mergulhada em um período de fome e miséria.  Como consequência da fome, 

epidemias se alastraram trazendo intensa mortalidade à população.  A principal deles foi a peste negra, 

que amedrontou a população e abalou a economia. Cidades ricas foram destruídas e abandonadas pelos 

seus habitantes. Os servos morriam e as plantações ficavam destruídas por falta de cuidados. Nesse 

contexto de crise, os senhores feudais começaram a receber menos tributos diminuindo seus rendimentos 

e, para manter a cobrança de impostos, intensificaram a exploração dos camponeses e servos. 

O recrudescimento da exploração feudal sobre os servos contribuiu para as revoltas 

camponesas que se espalharam pela Europa no século XIV. A mortalidade trazida pelas 

chuvas, fome e peste negra foi ainda ampliada pela longa guerra entre os reis da 

Inglaterra e França, que entre combates e tréguas, durou mais de um século 

(1337/1453): a Guerra dos Cem Anos. 

A solução para este cenário de crise foi justamente a centralização do poder político, 

que levou a formação dos Estados Nacionais Modernos e do Absolutismo. Ele foi fruto de um processo 

que levou ao fortalecimento do poder dos reis, caminho encontrado para supressão das revoltas 

camponesas. A nobreza feudal, que detinha poder político sobre o feudo, se tornou uma nobreza cortesã 

detentora de privilégios na nova ordem vigente. Foi, assim, essa aliança entre o rei e a nobreza que 

promoveu a centralização do poder político nas mãos dos reis absolutistas.  
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Com a formação dos Estados Nacionais Modernos houve a criação de uma burocracia 

administrativa, a criação de um exército nacional para estabelecer ordem pública na 

sociedade, a unificação das leis e o surgimento de tarifas e tributos unificados. Nesse 

processo, a burguesia garantiu elementos que levaram ao seu fortalecimento 

econômico, como a unificação dos pesos, medidas e moedas e a dissolução dos impostos feudais. 

O primeiro reino a utilizar o modelo de Estado Moderno foi Portugal. Ali, a centralização política ocorreu 

como consequência de campanhas militares da Guerra da Reconquista - que objetivavam recuperar os 

territórios da Península Ibérica dominados pelos mouros – assim como na Espanha. Já na França, a vitória 

sobre a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos (1337 - 1453) firmou as bases para a consolidação do Estado 

Moderno, enquanto na Inglaterra, o processo se deu após a Guerra das Duas Rosas (1455 - 1485). 

Vale destacar que essa centralização política foi baseada também em ideias propostas por intelectuais do 

período. Autores como Maquiavel, Hobbes, Bodin e Bossuet defendiam que o poder do rei era natural e 

legítimo. Sua função seria proteger a nação e seus súditos, garantindo a paz e a segurança no reino. Bodin 

e Bossuet ainda complementam esse direito natural com a teoria do direito divino, defendendo que o rei 

era um escolhido por Deus. 

Enfim, essa forma de governo e organização da sociedade se estabeleceu através de uma forte 

intervenção do Estado na vida pública e privada. O rei, o grande representante do Estado, teria total poder, 

inclusive sobre a economia. Desta forma, o modelo econômico utilizado neste período, conhecido como o 

mercantilismo, adotou exatamente tais características. Para o Estado, só haveria riqueza em uma nação 

com o acúmulo de metais preciosos, a busca por balança comercial favorável, a conquista de colônias e 

novos territórios e a intervenção do Estado na economia.  
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Exercícios 

 

1. (VUNESP-2017) Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater: uma, pelas leis, 

outra, pela força. A primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. Como, porém, muitas 

vezes a primeira não seja suficiente, é preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, 

porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. [...] Nas ações de todos os homens, 

máxime dos príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. 

Procure, pois, um príncipe, vencer e conservar o Estado.  

(Nicolau Maquiavel. O príncipe, 1983.)  

O texto, escrito por volta de 1513, em pleno período do Renascimento italiano, orienta o governante 

a:  

a) defender a fé e honrar os valores morais e sagrados.  

b) valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento do respeito às leis.  

c) basear suas decisões na razão e nos princípios éticos.  

d) comportar-se e tomar suas decisões conforme a circunstância política.  

e) agir de forma a sempre proteger e beneficiar os governados. 

 

 

2. (Uern - 2015) O cargo de soberano (seja ele um monarca ou uma assembleia) consiste no objetivo 

para o qual lhe foi confiado o soberano poder, nomeadamente a obtenção da segurança do povo, 

ao qual está obrigado pela lei da natureza, e do qual tem de prestar contas a Deus, o autor dessa lei, 

e a mais ninguém além dele. [...] Deus é rei, que a Aula Especial: Pensadores da Humanidade Aqui a 

farda é PRETA! terra se alegre, escreve o salmista. E também, deus é rei muito embora as nações 

não o queiram; e é aquele que está sentado entre os querubins, muito embora a terra seja movida.  

(Leviatã. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 103-6, 200-1. Col. Os Pensadores, v. 1.)  

O período do Antigo Regime foi permeado de muitos defensores, tanto quanto de opositores à 

soberania real. Na visão de Hobbes, autor do livro “O Leviatã”, bem como na visão de outros filósofos 

contemporâneos a ele, como Bossuet e Maquiavel, o poder do rei deve:  

a) existir, desde que comprovada a sua aptidão e eficiência em relação à gestão pública.  

b) ser visto como inalienável, ilimitado e inquestionável, já que, segundo alguns desses 

pensadores, procede de Deus.  

c) prevalecer acima de outros poderes (executivo, legislativo e judiciário), desde que não os exclua 

ou os contradiga.  

d) ser baseado na astúcia e na sabedoria, mas, acima de tudo, no preparo intelectual e acadêmico, 

ao qual tem que se submeter qualquer governante. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

História 
  
 

3. (Uemg 2013) O Absolutismo como forma de governo esteve presente na península Ibérica, na 

França e na Inglaterra, tendo impactado e influenciado as maiores economias de seu tempo. Seus 

pensadores mais conhecidos e suas teorias foram:  

a) Nicolau Maquiavel e sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado; Thomas 

Hobbes, criador da teoria do Contrato; Jacques Bossuet e Jean Bodin, que defenderam que o 

Rei era um representante divino.  

b) Nicolau Maquiavel e a teoria do Contrato; Thomas Hobbes e a teoria da supremacia do Rei 

como representante divino; Jacques Bossuet e Jean Bodin, que defenderam a subordinação do 

indivíduo ao Estado.  

c) Maquiavel, Jacques Bossuet e Jean Bodin, cujas teorias só se diferenciaram na aplicabilidade 

teológica, bem como Thomas Hobbes, que preconizou o indivíduo como senhor de seus 

direitos.  

d) Maquiavel e Thomas Hobbes, que conceberam o Contrato Social, Jacques Bossuet, que 

estabeleceu o conceito de individualismo primordial, e Jean Bodin, que defendeu a primazia da 

esfera governamental. 

 

 

4. (UPE – 2017) O exercício do mercantilismo pressupõe a existência de um Estado forte, capaz de 

planejar aspectos importantes da economia e de realizar, posteriormente, a prática dessa 

planificação.  

(POMER, Leon. O surgimento das nações. São Paulo: Atual, 1987, p. 28.) 

No contexto descrito pelo texto, o poder do Estado Moderno estaria ligado à: 

a) capacidade tributária da sociedade.  

b) possibilidade de exercício da guerra.  

c) amplitude da utilização de mão de obra escrava.  

d) habilidade de mediação de conflitos internacionais.  

e) quantidade de transações no comércio intercontinental. 

 

 

5. (UPF – 2017) Entende-se por mercantilismo o conjunto de ideias e práticas econômicas dominantes 

na Europa entre os séculos XV e XVII. Seu período de dominação corresponde à fase de transição 

do feudalismo para o capitalismo e ficou marcado pela intervenção estatal na economia, 

caracterizado: 

a) Pela limitação das atividades das companhias comerciais privadas, em função dos privilégios 

concedidos às empresas estatais. 

b) Pela preocupação com o enriquecimento da burguesia em detrimento da nobreza feudal, 

garantindo a aliança de burgueses de vários países. 

c) Pelo monopólio metropolitano sobre as colônias da América, o qual passou a estimular as 

disputas entre as grandes empresas comerciais de propriedade da burguesia. 

d) Pelas teorias metalistas, que, ao defender práticas protecionistas, promoveram grande 

rivalidade entre as nações europeias. 

e) Pelo controle exclusivo externo, em contraposição à livre concorrência interna, tanto nas áreas 

coloniais quanto nas metropolitanas. 
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Gabarito 

 
1. D 

Para Maquiavel, os conceitos de Virtú e Fortuna são fundamentais, pois um Príncipe precisa saber 

reconhecer as circunstâncias e agir de forma a controlar os problemas e desafios que surgem.  

 

2. B 

Para esses pensadores, o rei deveria ser um soberano que traria a proteção ao povo e ao Estado, pois 

era nomeado pelo “Direito Divino” para assim realizar essa missão.  

 

3. A 

A opção A associa corretamente os pensadores às teorias propostas, sendo Maquiavel e a relação do 

príncipe com o poder, Bodin e Bossuet com a teoria do direito divino do rei e Hobbes com o Contrato 

Social.  

 

4. A 

Para que o Estado mantenha seu poder, era necessário uma alta tributação sobre a sociedade, 

sobretudo a colonial.  

 

5. C 

Os Estados Moderno, ao atuarem na América, buscaram a colonização dos territórios e também a 

garantia do monopólio da exploração das riquezas locais, competindo, inclusive, com a própria 

burguesia.  


