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“NUNCA DESISTA PORQUE ENCONTROU UM OBSTÁCULO! OS DESAFIOS SÃO O TEMPERO DA 

VIDA.” 
 

01. Ao analisar as realizações do ser humano desde seu aparecimento na terra até hoje, podemos 

perceber o quão importante é estudar História. Assim, elabore seu conceito de HISTÓRIA. 

(lembre-se: seu conceito ) 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

02. O absolutismo inglês ocorreu durante o reinado da dinastia Tudor que foi marcado por: 

a) Ao fortalecimento do poder real e da nobreza, em detrimento da burguesia. 

b) A submissão da Igreja ao poder real através da criação da Igreja Anglicana. 

c) Supremacia inglesa na Europa e na colonização americana. 

d) Aumento das funções do parlamento. 

 

03. Explique a Teoria do Direito Divino dos Reis. 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

04. Faça o resumo da Guerra Civil e da Revolução Puritana. 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

05. Cite duas consequências das Revoluções Inglesas no século XVIII e atualmente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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06. Durante a monarquia absoluta vivia-se a arte barroca que se encaixou no projeto político dos 

soberanos. Diante desta informação, observe atentamente a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luis XIV, rei da França, François José Hyacinthe Rigaud (1701) 

 

   Assinale alternativa que melhor expressa a relação entre o barroco e o Absolutismo. 

a) O exagero, as formas curvas e a religiosidade foram usados para exaltar a figura do rei. 

b) O barroco foi um movimento estritamente religioso que não ocorreu nos palácios. 

c) As mensagens dualistas do barroco como o sofrimento/redenção, tristeza/alegria, 

 pecado/redenção foram empregados somente pelos reis da Península Ibérica para exaltar a 

 figura real. 

d) A monarquia francesa foi a única a encomendar quadros grandiosos a fim de perpetuar a  

  imagem do monarca. 

 

07. Quem quiser praticar a bondade em tudo o que faz está condenado a penar, entre tantos que não 

são bons. É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem 

bondade, faculdade que usará ou não, em cada caso, conforme seja necessário. […] 
MAQUIAVEL.O príncipe.Apud: ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Maquiavel – A lógica da força. São Paulo: Moderna, 1993. 

   

      A citação acima demonstra que: 

a) O governante absolutista deveria se colocar acima do Bem e do Mal se quisesse dirigir a 

República. 

b) O dirigente era livre para agir como desejasse, sem medo à represálias. 

c) Maquiavel aconselha que o príncipe deveria estar preparado para a guerra, se esta fosse para 

o bem do seu país. 

d) O autor explica que o líder não deve agir conforme seus sentimentos e sim de maneira 

objetiva. 
 

08. Explique o que foi o movimento ILUMINISTA e quais seus objetivos. 

 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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09. Diga a diferença entre um monarca absolutista e um déspota esclarecido. 
 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. O Iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Atualmente, 

inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como: 

a) Criação da Constituição 

b) Instituição dos Três Poderes 

c) Surgimento do parlamento 

d) Elaboração de leis escritas 

 
ÓTIMA ATIVIDADE! 


