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MOMENTO DÉJÀ VU



A MONARQUIA FRANCESA



A MONARQUIA FRANCESA



Felipe Augusto 
(1180-1223)

- Permitiu a todos que fossem condenados por um tribunal da nobreza 

recorrerem a um tribunal do rei. 

- Impôs uma moeda única para toda a França. 

Luís IX (1226-
1270)

- Conquistou feudos imensos casando-se por interesse. 

- Comprou terras dos nobres e usou o exército para fortalecer seu 

poder.

Felipe IV (1285-
1314)

- Exigiu que o clero também pagasse impostos. 

- O papa se negou e o rei convocou os Estados Gerais, que, em 1302, 

aprovaram sua decisão. 
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A MONARQUIA FRANCESA



A SOCIEDADE FRANCESA: ESTADOS GERAIS



A MONARQUIA FRANCESA



A MONARQUIA FRANCESA



A MONARQUIA FRANCESA



LUÍS XIV- “O REI SOL”



ANÁLISE DA PINTURA



EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura:

Páginas 133, 
134, 135 e 138 

do livro didático.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (Cesgranrio) A frase de Luís, “L’Etat c’est moi” (o estado sou eu),
como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava:

a) A unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma igreja
Francesa (nacional).

b) A superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a
um lugar humilde a burguesia enriquecida.

c) A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios
fiscais.

d) A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem
quaisquer limites institucionais reconhecidos.

e) O desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito
entre a aristocracia e campesinato.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra D. 

A frase simbólica do monarca francês Luís XIV mostrou a forte 
centralização do poder político nas mãos dos reis absolutistas. Luís era 
chamado de “Rei Sol”, que também era um exemplo simbólico do poder 

real nesse período da história europeia durante os séculos XVI e XVII. 
Diante disso, é importante saber que durante o período absolutista a 
nobreza feudal não perdeu todos os seus privilégios fiscais perante as 

monarquias, pois só houve uma redução de seu poder político; e o Estado 
não democratizou as relações políticas ao ponto de garantir igualdade 

jurídica para todos. A burguesia, por outro lado, ganhou importância nas 
relações econômicas com a formação dos Estados Nacionais Modernos e 

foi peça fundamental no avanço do poder real.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- A França é uma monarquia. O rei representa a nação inteira, 
e cada pessoa não representa outra coisa senão um só indivíduo ante o 
rei. Em consequência, todo poder, toda autoridade, reside nas mãos do 
rei, e só deve haver no reino a autoridade que ele estabelece. Deve ser o 
dono, pode escutar os conselhos, consultá-los, mas deve decidir. Deus 
que fez o rei dar-lhe-á as luzes necessárias, contanto que mostre boas 
intenções.

Luís XIV – Memórias sobre a arte de governar.
Podemos caracterizar o absolutismo monárquico posto em prática 
nos países europeus durante a Idade Moderna como:
A) uma aliança entre um monarca absolutista e a burguesia mercantil, a 

fim de dominar e excluir o poder da nobreza.
B) uma aliança bem-sucedida entre a burguesia e o proletariado.
C) uma forma de governo autoritária, cujo poder estava centralizado nas 

mãos de uma pessoa que exercia todas as funções do Estado.
D) um sinônimo de tirania exercida pelo monarca sobre seus súditos.
E) um poder total concentrado nas mãos da nobreza, no qual cabia aos 

juízes e deputados a tarefa de julgar e legislar.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra C.
A concentração de poder nas mãos do 
monarca foi a principal característica do 

absolutismo, como pode ser percebido pelo 
texto de Luís XIV, um monarca que chegou 

a afirmar: “O Estado sou eu”. Foi a 
concentração absoluta de poder em uma 

única pessoa.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Indique a alternativa que completa corretamente as 
palavras que faltam no trecho abaixo.
Chegado o século XVI, a dinastia _____ retomou o fortalecimento 
da autoridade monárquica em meio às sangrentas guerras 
religiosas que tomavam o país. No governo do rei _____ (1560 -
1574), vários conflitos entre a nobreza _____ e os burgueses 
______ colocaram em risco a estabilidade do poder monárquico. 
Em 24 de agosto de 1572, a noite de ______ marcou um dos mais 
violentos confrontos com a morte de 30 mil moradores da cidade de 
Paris.
A) Bourbon; Luís XIV; huguenote; católicos; São Patrício.
B) Orleans; Henrique VI; católica; calvinistas; São Crispim.
C) Valois; Carlos IX; católica; calvinistas; São Bartolomeu.
D) Valois; Carlos X; aristocrática; capitalistas; São Bartolomeu.
E) Bourbon; Carlos IX; católica; calvinista; Santo Antônio.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra C. 
Foi durante o Reinado de Carlos IX que 
ocorreu a noite de São Bartolomeu, em 
que cerca de 30 mil pessoas morreram. 

Esse conflito se inseriu nos grandes 
conflitos religiosos do período da 

Reforma. No caso francês, apenas com 
o Édito de Nantes, de 1598, procurou-se 

conter os conflitos religiosos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- O século XVII, na França, foi marcado pela força do governo de 
Luís XIV, conhecido como “Rei Sol”.
A respeito desse governo, assinale a afirmativa correta.

a) Era um governo favorável à liberdade religiosa, exemplificada na
manutenção do edito de Nantes, que assegurava o culto protestante na
França.
b) Esse governo manteve uma política de livre circulação de ideias, sendo
conhecido como um “déspota esclarecido”.
c) Nesse governo, foi marcante a atuação do Ministro Richelieu,
considerado o mais influente conselheiro do rei Luís XIV.
d) No governo, houve crescimento da centralização política e
administrativa, marcado por uma política externa belicosa e mercantilista.
e) Era um governo que perseguia violentamente os católicos e os
protestantes, impondo o anglicanismo como religião oficial.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

LETRA “D”

No governo, houve crescimento da 
centralização política e administrativa, 

marcado por uma política externa 
belicosa e mercantilista.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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