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01. “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 européias 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. 
 
02. 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. 
 
03. Sobre o Absolutismo Monárquico, é correto afirmar: 
 
a) Caracterizou-se pela aliança entre a nobreza e as monarquias nacionais, tendo como 
alvo o enfraquecimento da chamada burguesia mercantil. 
b) Debilitou a formação dos Estados Nacionais e conferiu uma maior autonomia para a 
nobreza em geral. 
c) No campo econômico, o absolutismo teve a sua atuação pelas restrições da política 
mercantilista. 
d) Mostrou-se incompatível com o catolicismo e não se consolidou onde a Igreja 
conseguiu impedir o avanço da Reforma protestante. 
e) Legitimou-se proclamando a origem divina do poder real e a soberania do Estado, 
tidos como prioritários em relação à autonomia e liberdade dos súditos. 
 
04. No processo de formação das Monarquias Nacionais, destacou-se: 
 
a) A adesão dos monarcas às propostas de Lutero como forma de eliminar a influência da 
Igreja. 
b) A formação de uma aliança de estados europeus com a finalidade de contestar a 
autoridade imperial. 
c) A adoção de formas representativas de governo que visavam dispor do apoio popular e 
reforçar a autoridade do monarca. 
d) O esforço dos monarcas no sentido de obter a subordinação do clero e da nobreza aos 
desígnios da autoridade do poder real. 
e) A adoção de uma política econômica liberal como uma forma de eliminar a influência 
das corporações de ofício. 
 
05.O processo de formação dos Estados Nacionais na Idade Moderna encontra-se associado: 
 
a) À superação da estrutura estamental da sociedade. 
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b) Ao aumento da influência política e ideológica da Igreja. 
c) À centralização de poderes nas mãos do monarca. 
d) Ao desenvolvimento das instituições democráticas. 
 
06. Os Reis Católicos Fernando e Isabel, para a tomada de posse do Novo Mundo, logo após a 
chegada de Colombo em 1492, utilizaram-se: 
 
a) Da montagem do sistema colonial baseado na economia de “plantation”. 
b) Da atuação da Companhia de Jesus na evangelização e catequese. 
c) Da iniciativa privada para evitar ônus ao erário real. 
d) Da conquista do Império Inca por Pizarro e Almagro. 
 
07. “O homem é o lobo do homem”. Com Thomas Hobbes (1588-1679) introduziu-se a teoria de que os súditos 
deveriam delegar poderes ilimnitados ao monarca, em troca da segurança oferecida por um Estado forte, 
personificado na figura do rei. essa é uma daspremissas da seguinte estrutura política: 
 
a) Paralmentarismo. 
b) Imperialismo. 
c) Absolutismo. 
d) Anarquismo. 
e) Liberalismo. 
 
08. O rei, para os teóricos do absolutismo, era apresentado como: 
 
a) O representante do Estado e de Deus na terra. 
b) O protetor das artes e representante do terceiro estado. 
c) O defensor principal da pátria contra as ações da Igreja. 
d) O magistrado exclusivo das questões ligadas ao clero. 
e) O responsável pela formulação das regras do método científico. 
 
09. O Despotismo Esclarecido marcou a atuação de alguns monarcas europeus no século XVIII, promovendo o 
progresso de seus povos. A fórmula política associava: 
 
a) Absolutismo real democracia. 
b) Democracia socialismo. 
c) Absolutismo real feudalismo. 
d) Feudalismo filosofia iluminista. 
e) Absolutismo real filosofia iluminista. 
 
10. 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. 
 
 


