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FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS NACIONAIS 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Lista 04 – Atividades 

 
01. A formação do Estado Absolutista corresponde a uma:  

a) Aliança dos Senhores Feudais e o Clero. 
b) Limitação do poder do Clero. 
c) Exigência da Burguesia. 
d) Articulação da Nobreza com a Burguesia. 
e) Aliança da Nobreza com a Burguesia. 

 
02. " ... o aumento demográfico, ocorrido do século XI ao XIV, permitiu uma multiplicação da nobreza cada vez 

mais parasitária. Seus hábitos de consumo tornaram-se mais exigentes e maiores, o que determinava uma 
necessidade de renda cada vez mais elevada. Segue-se, pois, uma superexploração do trabalho dos servos, 
exigindo-se destes um maior tempo de trabalho..." O texto descreve uma das causas, na Europa, da:  
a) formação do modo de produção asiático. 
b) consolidação do despotismo esclarecido.  
c) decadência do comércio que produziu a ruralização.  
d) crise que levou à desintegração do feudalismo.  
e) prosperidade que provocou o processo de industrialização. 

 
03. “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. 

 
04. Em todos os países, os reis eram então considerados personagens sagradas; pelo menos em certos 

países, eram tidos como taumaturgos. Durante muitos séculos, os reis da França e os reis da Inglaterra 
(para usar uma expressão já clássica) ‘tocaram as escrófulas’: significando que eles pretendiam, 
somente com o contato de suas mãos, curar os doentes afetados por essa moléstia; acreditava-se 
comumente em sua virtude medical. Durante um período apenas um pouco menos extenso, os reis da 
Inglaterra distribuíram a seus súditos, mesmo para além dos limites de seus Estados, os anéis (os 
cramprings) que, por terem sido consagrados pelos monarcas, haviam supostamente recebido o poder 
de dar saúde aos epilépticos e de amainar as dores musculares. Marc Bloch - Os reis taumaturgos O 
trecho dado, da obra do historiador francês,  
a) menciona superstições medievais que sobreviveram em tempos modernos, sem, contudo, possuir 

nenhum significado político ou religioso.  
b) comprova a ligação da política absolutista europeia com o charlatanismo dos curandeiros 

medievais  
c) faz referência ao caráter sobrenatural que se atribuía ao poder dos reis em algumas monarquias 

europeias.  
d) descreve as práticas mais comuns de exercício da medicina na Idade Moderna.  
e) destaca o problema político que representavam os escrofulosos e os epilépticos para as 

monarquias medievais 
 
05. "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, refere-se 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 oS 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 
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Moderna. 
06. "O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e 

participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto; deve 
acreditar-se que ele vê melhor..." (Jacques Bossuet.). 

 

Essas afirmações de Bossuet referem-se ao contexto: 
a) do século XII, na França, no qual ocorria uma profunda ruptura entre Igreja e Estado pelo fato de 

o Papa almejar o exercício do poder monárquico por ser representante de Deus. 
b) do século X, na Inglaterra, no qual a Igreja Católica atuava em total acordo com a nobreza feudal. 
c) do século XVIII, na Inglaterra, no qual foi desenvolvida a concepção iluminista de governo, como 

está exposta. 
d) do século XVII, na França, no qual se consolidavam as monarquias nacionais. 
e) do século XVI, na Espanha, no momento da união dos tronos de Aragão e Castela. 

 
07. Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias: 

a) a demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um 
ideário político absolutista. 

b) a afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a 
centralização do Estado. 

c) as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de 
livre mercado. 

d) o crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de 
ditadura do proletariado. 

e) o surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês defensor 
do direito divino dos reis. 

 
08. Os Estados Nacionais Português e Espanhol só se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A 

formação desses dois Estados, que se localizam na Península Ibérica, está relacionada diretamente: 
a) à aliança com holandeses, que venderam os seus domínios para ambos os Estados. 
b) à expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. 
c) ao acordo com o califado de Córdoba, que cedeu territórios para a criação desses Estados. 
d) ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a região. 
e) à Reforma Protestante, que mudou completamente os hábitos religiosos da Península Ibérica. 

 
09. Luiz XIV, da França, foi considerado o modelo de monarca absolutista. Sua expressão “O Estado sou 

Eu” traduz uma premissa básica da formação do Estado Moderno, que é: 
a) o rei como aquele que não intervém no Estado. 
b) o rei como o primeiro cidadão do Estado. 
c) o rei como aquele que apenas simbolicamente tem poder político. 
d) a generosidade do monarca para com os seus súditos. 
e) o rei como fonte da soberania nacional. 

 
10. A Guerra dos Cem Anos foi um dos principais acontecimentos ocorridos no contexto da formação da 

Monarquia Nacional Francesa. Tal guerra contribuiu para a solidificação do Estado absolutista francês 
na medida em que: 
a) os levantes populares e a reorganização do exército, durante a guerra contra os ingleses, deram 

ao rei Carlos VII poderes capazes de consolidar um Estado forte e moderno. 
b) Joana D'Arc acabou fazendo com o que o exército francês fosse desestruturado de dentro para 

fora. 
c) os ingleses compadeceram-se da França por causa da ação da Peste Negra neste Estado e 

perdoaram as dívidas da guerra. 
d) os levantes de camponeses tiveram papel decisivo para a reforma agrária, feita no século XV. 
e) as bases do poder real passaram a estar associadas diretamente à burguesia, e não mais às 

linhagens aristocráticas. 
 


