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na Europa dos séculos XVI e XVII. Luís XIV era chamado
de Rei Sol pois tudo girava em torno de sua vontade,
sem qualquer limite institucional à sua autoridade.

As monarquias nacionais

D
A única proposição falsa é a III, pois a burguesia defendia
a centralização do poder nas mãos dos reis e a quebra
dos privilégios da nobreza e do clero, estabelecendo,
assim, facilidades para o desenvolvimento comercial,
como a unificação da moeda, da cobrança de impostos
e das unidades de pesos e medidas.
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V, V, V, F
(V)
(V)
(V)
( F ) Os reis absolutistas colocavam-se como senhores
da verdade, tornando seus súditos meros cumpridores de suas ordens. A frase “O Estado sou eu”,
dita pelo rei francês Luís XIV, conhecido como Rei
Sol, sintetiza o pensamento absolutista.
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Atividade de pesquisa. Joana d'Arc foi responsável
por conduzir os exércitos durante a guerra pela unificação do trono francês. Aprisionada pelos ingleses, foi
acusada de bruxaria pela Igreja e condenada em um
Tribunal de Inquisição por afirmar ouvir a voz de Deus.
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B

8

Para Hobbes, a sociedade precisava ser submetida
a um poder centralizado para ser controlada. Em seu
pensamento, o homem carecia de comando para que
não levasse o mundo à barbárie. A necessidade de tal
comando existia em função da cobiça, da inveja e da
falta de tolerância de uns com os outros.
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A
A afirmativa III é incorreta, pois houve um fortalecimento dos exércitos nacionais, durante a Baixa Idade
Média, quando reis e burguesia se unem para enfrentar
a nobreza. Além disso, as relações servis foram enfraquecidas por causa das revoltas camponesas, contradizendo a afirmativa IV.

Entre as principais características dos Estados europeus
durante o fim da Idade Média, destacam-se a forte
centralização do poder político nas mãos do rei (absolutismo), a intervenção do Estado na economia (mercantilismo) por meio de práticas como a unificação da
moeda e dos impostos, o protecionismo alfandegário, a
organização da burocracia, além da criação de um Exército nacional permanente.
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V, V, F
(V)
(V)
( F ) Os mercadores de Veneza e Gênova, no norte da
Itália, dominavam o comércio no Mediterrâneo, e
não no Atlântico.
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Herege era quem contestava os dogmas ou mantinha
uma conduta contrária aos princípios da Igreja Católica.
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D
A frase do monarca francês Luís XIV caracteriza a centralização do poder político nas mãos dos reis absolutistas
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