
 

 

História ii
aULa 25:

EstaDO MODErNO – aBsOLUtisMO

EXErCÍCiOs DE FiXaÇÃO
ANUaL

VOLUME 5

OSG.: 093888/15

01. Maquiavel define a natureza humana acreditando que os homens são geralmente ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, 
ambicioso; quando ameaçados, porém, revoltam-se. As amizades se adquirem por dinheiro, e não pela grandeza e nobreza de alma; 
os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar.

 Maquiavel dizia que o homem era guiado por suas paixões e desejos e que sua natural maldade era imutável. A única forma de 
controlar esses instintos seria o controle do soberano através da coerção, e, se preciso, da força. Logo, podemos concluir que para a 
autor de O Príncipe, o homem é guiado por interesses pessoais, tomando-o muitas vezes imprevisível e inconstante.

Resposta: C

02. A crise do sistema feudal, agravada com o quadro de perturbações sociopolíticas do século XIV (A Grande Fome, Peste Negra, Revoltas 
Camponesas e a Guerra dos Cem Anos), levaria a necessidade da centralização do poder. Os monarcas passariam a controlar o poder 
de forma absoluta, preservando privilégios do clero e da nobreza e otimizando as ações comerciais mercantilistas.

 Resposta: B

03. A figura mostra o poder do Marketing já que a pessoa física do rei, observada na área central da charge, passa a ter eloquência ao se 
vestir com roupas próprias da etiqueta nobiliárquica do Antigo Regime. Com o impacto visual ligado à ideologia, o monarca se destaca 
perante a sociedade consolidando o absolutismo monárquico, tendo inclusive contribuído para solidificar os privilégios do clero e da 
nobreza na Idade Moderna. É importante ressaltar que o poder ideológico absolutista estava intrinsecamente acoplado à teoria da 
origem divina do poder Real de Bossuet, bem como de que o “Homem é o lobo do próprio homem” de Hobbes.

Resposta: E

04. Os estados absolutistas europeus se desenvolveram no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, sendo favorecidos 
pelo confronto da nobreza decadente que buscava manter sua supremacia e a burguesia ascendente que procurava ampliar seu poder 
e participação política, dependendo ainda das políticas econômicas mercantilistas.

Resposta: A

05. A teoria de Maquiavel, ao contrário do exposto no item, coloca que “os fins justificam os meios”, sendo, portanto, prioridade para o 
governante atingir seus objetivos e se manter no poder, independente dos meios utilizados para isto.

Resposta: B

ROBERT – 08/04/16 – Rev.: JA
09388815_fix_Aula25 – Estado Moderno – Absolutismo


