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01. No contexto da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) o Cardeal Richelieu, primeiro-ministro do rei Luis XIII da França e arquiteto do 
absolutismo na França e da liderança francesa na Europa, desejando assegurar a tranquilidade da França nas fronteiras, se dispôs a 
combater os Habsburgos, católicos, que governavam a Espanha de um lado da fronteira e os Estados austríacos do outro. Assim, o 
cardeal se aliou a protestantes alemães que combatiam o poder imperial do Sacro Império Romano-Germânico pertencente à família 
dos Habsburgos.

 Resposta: A

02. O princípio que orienta o primeiro documento é o do direito divino dos Reis; já, no segundo, o princípio orientador é o da razão 
iluminista. Para os defensores do Absolutismo, como Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), o poder político dos Reis emanava de 
Deus, sendo, portanto, um “poder divino” e determinado pelo nascimento (a hereditariedade sustentava a sucessão dinástica). Isso 
significa que a legitimidade dos monarcas é indiscutível e natural, constituindo, então, uma relação entre governantes e governados, 
na qual o primeiro tem autoridade e o segundo deve-lhe obediência e fidelidade, na categoria de súdito. Para os iluministas, em geral, 
e para Diderot (1713-1784), em particular, tal como se pode deduzir da leitura do fragmento, o poder político não é algo natural ou 
tomado como uma herança divina, uma vez que os homens, amparados pela razão, devem gozar de sua liberdade.

 Por isso, a relação entre governo e governado depende de fonte distinta: a força (o uso da violência) e o consentimento (o contrato).

03. A teoria política de Maquiavel está muito presente nos círculos acadêmicos e escolares, em virtude da amplitude de sua análise política, 
muito adequada a práticas de governantes ao longo dos tempos.

Resposta: A

04. A constituição do Antigo Regime se deu em vários países da Europa Ocidental. Nos estados em que ocorreu, a autoridade real se 
constituiu na mais importante força política nas respectivas fronteiras de cada estado, não havendo a citada unificação em toda a 
Europa.

Resposta: C

05. Ambos são teóricos defensores do Absolutismo, mas o foco da teoria de Hobbes é justificar a origem desta forma de poder, enquanto 
Maquiavel se preocupa com a orientação do governo em suas práticas.

Resposta: A

06. Desde a antiguidade, os palácios foram símbolos do poder imperial ou real e acabaram por expressar os valores artísticos da época 
em que foram construídos. No caso do Palácio de Versalhes, foi construído a mando do rei Luis XIV, no século XVII, tornando-se um 
símbolo do Antigo Regime na França e uma obra que sintetiza a arquitetura do estilo rococó.  

Resposta: A

07. Considerado o pai da ciência política moderna, Maquiavel fundamentou, através de suas obras, o pensamento político do homem 
moderno.

Resposta: D

08. Durante a vigência do absolutismo no Estado Nacional inglês, com alguns reis das dinastias Tudor e Stuart, Henrique VIII rompeu com 
a Igreja Católica, criando a Igreja nacional inglesa (Igreja Anglicana).

 O Estado Nacional francês da Idade Moderna tem suas origens na Baixa Idade Média no contexto da formação das monarquias nacionais 
europeias nas quais não se manifestaram ideais republicanos.

 Os Estados Nacionais Modernos caracterizaram-se pelo Absolutismo Monárquico, ou seja, todas as formas de poder eram concentradas 
nas mãos dos reis e os indivíduos em seus domínios eram considerados súditos, não dispondo de quaisquer direitos de cidadania. 

 A noção de cidadania, a divisão dos três poderes (executivo, legislativo, judiciário), dos direitos civis e da representatividade política, que se opunham 
ao Absolutismo Monárquico, foram propagadas pelo Iluminismo, movimento filosófico do século XVIII.

Resposta: A

09. O desenvolvimento científico do período foi favorecido pelas concepções de Francis Bacon, permitindo maior evolução nos debates 
acerca das ciências modernas.

Resposta: B

10. A leitura do texto nos leva à percepção que se tratam de ideias complementares às prerrogativas apresentadas.

Resposta: C
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