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RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 1- O absolutismo monárquico marcou a história

moderna da Europa entre os séculos XV e XVIII. Dentre as

suas principais características, destaca-se o (a):

a) fortalecimento da nobreza a partir de uma aliança com a

burguesia e com o rei.

b) fortalecimento da autoridade real a partir de um processo de

centralização política.

c) consolidação da burguesia como grupo social com maior

prestígio social, político e econômico.

d) confirmação do feudalismo como modelo político hegemônico na

Europa.

e) superação do feudalismo a partir de regimes democráticos com

participação da burguesia e da nobreza.
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Resposta: 

LETRA “B”.

fortalecimento da autoridade real a partir 
de um processo de centralização política.
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QUESTÃO 2- O absolutismo monárquico foi resultado de um lento e

conturbado processo histórico ocorrido na Europa. De toda forma,

esse processo culminou na formação dos Estados Nacionais Modernos.

Isso porque:

a) a política de descentralização política nas mãos dos monarcas possibilitou a

formação dos Estados Modernos. Nessa política, os reis delegavam a sua

responsabilidade para os burgueses e nobres.

b) os Estados Nacionais Modernos representaram a junção do poder político

do rei mais o poder econômico da burguesia. Neste sistema de poder, o rei

deveria obedecer à burguesia.

c) o rei, tendo o poder político centralizado em suas mãos, realizou uma

parceria com os burgueses em relação ao aumento das práticas comerciais,

em que o primeiro contribuiu com o apoio político e o segundo com o apoio

econômico.

d) a nobreza conseguiu se firmar como a principal força política e econômica

dos países europeus. Portanto, ela controlou a autoridade real e unificou

diversos feudos em um só país.

e) o rei se impôs como autoridade central após vencer guerras e conflitos

sobre os burgueses e nobres.



RESOLUÇÃO DA PROVA

Resposta: 

LETRA “C”.

o rei, tendo o poder político centralizado 
em suas mãos, realizou uma parceria 

com os burgueses em relação ao 
aumento das práticas comerciais, em que 
o primeiro contribuiu com o apoio político 

e o segundo com o apoio econômico. 
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QUESTÃO 3-

Observe a imagem.

Fonte: https://www.questoesdosvestibulares.com.br/2018/12/absolutismo.html

https://www.questoesdosvestibulares.com.br/2018/12/absolutismo.html
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QUESTÃO 3- O aspecto que contribuiu significativamente para a formação

do Estado Moderno na Inglaterra foi:

a) o fracasso da Reforma Protestante no século XVI que atrasou o processo

de centralização político-administrativa na Inglaterra, pois a Igreja

preservou seu poder econômico no país ao longo do período.

b) a consolidação do poder monárquico sob a dinastia dos Tudor, sobretudo,

com Henrique VIII, responsável pela Reforma Anglicana, e sua filha

Elizabeth I, responsável pelo fortalecimento da marinha britânica.

c) o poder centralizado do rei Henrique VI, vitorioso da Guerra dos Cem

Anos, que impôs a unificação de diversos reinos sob o seu domínio,

evitando qualquer tipo de guerra.

d) o questionamento da autoridade real por parte da burguesia e da nobreza

inglesa, que por meio de guerras, rompeu a linhagem dinásticas e impôs a

dinastia Stuart sob o comando do Parlamento.

e) o desfecho da Guerra das Duas Rosas, que restaurou o poder do

Parlamento e enfraqueceu o poder do rei.
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Resposta: 

LETRA “B”.

a consolidação do poder monárquico sob 
a dinastia dos Tudor, sobretudo, com 

Henrique VIII, responsável pela Reforma 
Anglicana, e sua filha Elizabeth I, 

responsável pelo fortalecimento da 
marinha britânica.
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QUESTÃO 4- A formação do Estado Monárquico na França foi

marcada por inúmeros conflitos e guerras religiosas. Neste

cenário, o rei Henrique IV decretou o Edito de Nantes. Com

esse documento, o rei:

a) criava uma religião e uma nova Igreja, se separando da Igreja

Católica e rompendo com o papa.

b) concedia liberdade religiosa de culto aos protestantes.

c) renunciou ao protestantismo e se fez batizar católico.

d) revogou a liberdade de culto permitida aos franceses e impôs o

catolicismo.

e) converteu a França em um país protestante tal como a

autoridade real.
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Resposta: 

LETRA “B”.

concedia liberdade religiosa de culto aos 
protestantes.
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QUESTÃO 5- Observe a imagem e leia o fragmento de texto

do rei francês Luís XIV.

Fonte: https://pt.slideshare.net/mariafimgomes/absolutismo-11972677

https://pt.slideshare.net/mariafimgomes/absolutismo-11972677
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QUESTÃO 5- Leia o fragmento de texto do rei francês Luís XIV.

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.

In: Luís XIV – Memórias sobre a arte de governar.

Luís XIV é autor da famosa frase que bem define o absolutismo monárquico:

“O Estado sou eu”. Isso significava:

a) a criação de uma nova religião pelo rei, e todos seus súditos deveriam obedecê-lo.

b) a superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um

lugar humilde a burguesia enriquecida.

c) a submissão da justiça do rei à justiça divina e à justiça dos nobres.

d) a personificação e centralização do Estado na pessoa do rei, sem quaisquer limites

institucionais reconhecidos.

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

aristocracia e o campesinato.
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Resposta: 

LETRA “D”.

a personificação e centralização do 
Estado na pessoa do rei, sem quaisquer 

limites institucionais reconhecidos.
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QUESTÃO 6- Leia o fragmento de texto do bispo Jacques Bossuet com 

atenção.

"Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus

representantes na terra. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e que atacá-

lo é sacrilégio. O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar contas de seus atos a

ninguém."

In: Coletânea de Documentos Históricos para o 1º grau. SP, SE/CENP, 1978, p. 79.

Nesse trecho, Bossuet defende:

a) a autoridade máxima e absoluta do papa, inclusive sobre o rei.

b) o poder do rei baseado em princípios científicos, refutando princípios

religiosos.

c) o fortalecimento do poder do rei, da Igreja e do Parlamento.

d) o poder do rei baseado em princípios religiosos, fundamentando-se na

teoria do direito divino.

e) a radicalização do rei por meio de forças militares para impor sua força e

autoridade.
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Resposta: 

LETRA “D”.

o poder do rei baseado em princípios 
religiosos, fundamentando-se na teoria 

do direito divino.



Em síntese:



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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