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CAPÍTULO 6- ESTADO MODERNO, 
ABSOLUTISMO E MERCANTILISMO 

7º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO 

 
Semana 22 – Atividades 

 

01. Observe a imagem. 
 

O monarca francês Luís XIV, sintetizou bem 
aspectos do absolutismo monárquico europeu ao 
proferir: “L’Etat c’est moi”. Nessa frase, o rei da 
França destaca: 
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. 

 
Fonte: https://kdfrases.com/frase/129978 

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

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

 
02. Leia o fragmento de texto e responda. 

 

(...) 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-
se acreditar que ele vê melhor, e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma 
disposição para a sedição. 

 

In: Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704). Política tirada da Sagrada Escritura. apud Gustavo de Freitas,  
900 textos e documentos de História. 

Com base no texto, pode-se afirmar que: 
a) O autor critica o absolutismo do rei e enfatiza o limite da sua autoridade em relação aos homens. 
b) Para Bossuet, o poder real tem legitimidade divina e não admite nenhum tipo de oposição dos 

homens. 
c) Bossuet defende a autoridade do rei, mas alerta para as limitações impostas pelas obrigações para 

com Deus. 
d) Os princípios de Bossuet defendem a soberania dos homens diante da autoridade divina dos reis. 
e) O autor reconhece o direito humano de revolta contra o soberano que não se mostre digno de sua 

função. 
 
03. Sobre a monarquia francesa absolutista, 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. 

 
Bons estudos.  

Cuidem-se! 
Abraços à distância. 

Prof. Rafael Nascimento 


