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MOMENTO DÉJÀ VU



O rei protegeu o 

comércio e concedeu 

aos burgueses cargos 

públicos. 

A burguesia passa a 

apoiar o rei por meio de 

doações e empréstimos.

Os reis pagam pensões e 

oferecem altos postos 

no exército real à 

nobreza. 

Nobreza se aproxima do 

rei, visando manter 

privilégios.

Os camponeses passam a 

ver o rei como protetor. 

Aos poucos, o rei obteve 

recursos para montar um 

exército e pagar 

funcionários reais. 
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O FORTALECIMENTO DO PODER REAL: ALIANÇA REI-BURGUESIA



Guilherme I
(século XI)

- Instituiu que os senhores feudais deveriam prestar juramento apenas 

ao rei. 

- Dividiu as terras inglesas em condados e nomeou funcionários para 

administrá-las. 

- Proibiu guerras particulares entre a nobreza. 

Henrique II 
(1154-1189)

- Acelerou o processo de fortalecimento do poder real. 

- Exigiu que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais. 

João Sem-
-Terra 

(1199-1216)

Henrique III 
(1216-1272)

- Determinou sucessivos aumentos de impostos para custear gastos 

militares.

- Foi obrigado pela nobreza a assinar a Magna Carta (1215), limitando seu 

poder. 

- Impôs novos impostos. 

- Burguesia ganhou o direito de participar do Grande Conselho, que passou a se 

chamar Parlamento em 1265.
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A MONARQUIA INGLESA



A MONARQUIA INGLESA



DINASTIA TUDOR

Henrique VII



O ABSOLUTISMO INGLÊS



DINASTIA TUDOR- DINASTIA STUART



EM SÍNTESE:

• SUGESTÃO DE 
LEITURA:

Páginas 130 a 132 do 
livro didático.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1-(PUC-RS) Responda à questão com base nas afirmativas sobre a
formação do Estado Moderno na Inglaterra.

I. O fracasso da Reforma Protestante no século XVI atrasou o processo de
centralização político-administrativa na Inglaterra, pois a Igreja preservou seu
poder econômico no país ao longo do período, apoiando o poder privado da alta
natureza.

II. A burguesia e os chamados cavaleiros apoiavam a política centralizadora dos
Tudor no século XVI, pois eram grupos sociais particularmente favorecidos pela
estabilidade política.

III. O período elizabethano, que se iniciou em 1558, marcou a consolidação do
absolutismo monárquico na Inglaterra, com a supressão legal do Parlamento e a
imposição da teoria sobre a origem divina do poder real.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que:

a) apenas a I está correta.

b) apenas a II está correta.

c) apenas a I e a III estão corretas.

d) Apenas a II e a III estão corretas.

e) A I, a II e a III estão corretas.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: letra “B.

Grande parte da população britânica, sobretudo a baixa 
nobreza e a burguesia ascendente, passou a dar apoio à casa 
aristocrática dos Tudor, que assumiram o poder após a Guerra 

das Duas Rosas, que deflagrou uma onda de crise social e 
econômica na Inglaterra.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- A Guerra das Duas Rosas acabou contribuindo
para o fortalecimento da monarquia absolutista da
Inglaterra. Isso aconteceu principalmente porque:

a) o Parlamento foi restaurado e os poderes do rei
permaneceram enfraquecidos.
b) houve uma aliança fundamental entre as famílias
aristocráticas dos York e dos Lancaster.
c) a dinastia dos Lancaster passou a controlar a corte inglesa.
d) a dinastia Tudor começou a ter apoio popular com a
ocupação do trono por Henrique VII.
e) a dinastia Tudor foi alijada do poder pelos York



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra D

Após a Guerra das Duas Rosas, travada entre as 
famílias York e Lancaster, a situação política e 

econômica da Inglaterra ficou abalada. Nessa nova 
ambiência, a casa aristocrática dos Tudor conseguiu 

eleger para o trono inglês o rei Henrique VII, com 
grande apoio da população, começando assim o 

absolutismo inglês.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3-Entre as principais ações do monarca Henrique 
VIII (1491-1547), no período do absolutismo inglês, consta:

a) o fomento à industrialização das cidades britânicas.
b) a conversão ao islamismo.
c) a criação da Igreja Anglicana, sobrepondo-se à autoridade 
da Igreja Católica.
d) o apoio às medidas contrarreformistas empreendidas pela 
Igreja Católica.
e) a submissão integral ao poder do Parlamento.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: 

LETRA “C”.

O rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana com o 
objetivo de definir sua linha sucessória a partir da 

possibilidade de um novo casamento – fato que a Igreja 
Católica não admitia. Esse gesto configurou o poder 
que o rei tinha sobre as outras instâncias de poder, 

incluindo o clero.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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