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Absolutismo 

 
Orientações: 
- Ler com atenção os trechos de texto. 
- Lembre-se do que foi trabalhado em sala de aula. 
- Copiar e responder as questões no caderno de História. 
 
1- Leia um trecho do autor Bossuet. 
 
O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. [...] Como não há poder [...] 
sem a vontade de Deus, todo governo, seja qual for sua origem, justo ou injusto, pacífico ou violento, 
é legítimo; todo depositário da autoridade é sagrado. Revoltar-se contra ele é cometer um sacrilégio 
[desrespeitar algo sagrado]. 

BOSSUET, Jacques-Bénigne. Pol’tica tirada da Sagrada Escritura. 
 
Sobre o texto é correto afirmar que: 
I. Expressa a teoria de Bossuet sobre o direito divino dos reis. 
II. Desestimula as pessoas a desobedecer ao rei, pois compara essa ação a um sacrilégio, a um 
pecado. 
III. Reforça a teoria de Hobbes, que afirma que o governo pode ser injusto ou violento porque as 
pessoas precisam de uma autoridade que as conduza. 
 
Quais afirmativas são corretas? 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
2- A frase atribuída a Luís XIV, “O Estado sou eu”, pode ser entendida como: 
 
a) uma afirmação do poder do monarca sobre a Igreja católica, depois que foi fundada uma Igreja 
nacional francesa. 
b) a centralização do poder absoluto do Estado no monarca. 
c) a superioridade do monarca sobre todos os grupos sociais e o confisco de todas as propriedades 
rurais e comerciais da França. 
d) a afirmação da superioridade francesa diante de outras potências europeias com as quais a 
França tinha disputas comerciais. 
 
3- Sobre o governo de Elizabeth I, pode-se afirmar que: 
 
a) beneficiou fortemente os burgueses da Inglaterra ao estimular a produção interna e as ações 
corsárias e prejudicou muito os camponeses, que perderam terras e foram obrigados a migrar para 
as cidades. 
b) beneficiou fortemente a nobreza inglesa, principal favorecida com o confisco das terras da Igreja 
católica. Aquelas terras se tornaram feudos, fortalecendo a posição dos nobres e a economia de 
características feudais. 



c) beneficiou fortemente o clero católico porque, ao contrário de sua antecessora, tolerou outras 
religiões além do anglicanismo e manteve as posses da Igreja católica sob o controle dos antigos 
bispos e padres e do papa. 
d) beneficiou fortemente o Parlamento porque não tomava nenhuma iniciativa política ou econômica 
sem consultar os nobres que o compunham. Dessa forma, assegurou um período de grande 
pacificação política na Inglaterra. 


