
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - História 

Conteúdo: 
EXPANSÃO MARÍTIMA E ABSOLUTISMO 

 ABSOLUTISMO 

 MERCANTILISMO 

 GRANDES NAVEGAÇÕES 

REFORMAS RELIGIOSAS 

 CRISE DA IGREJA CATÓLICA 

 REFORMA PROTESTANTE 

 REFORMA E CONTRARREFORMA 

ÁFRICA 

 CONTATOS ETRE OS EUROPEUS E AFRICANOS 

POVOS DA AMÉRICA 

 POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

 RELAÇÕES COMERCIAIS E CULTURAIS 

 

Lista de exercícios 

1. (Cesgranrio) A frase de Luiz XIV, "L'Etat c'est moi" (O Estado sou eu), como definição da natureza do 

absolutismo monárquico, significava: 

a) a unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma Igreja Francesa (nacional); 

b) a superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia 

enriquecida; 

c) a submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais; 

d) a centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais 

reconhecidos; 

e) o desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre a aristocracia e o 

campesinato. 

 

2. (Faap) Principalmente a partir do século XVI vários autores passam a desenvolver teorias, justificando 

o poder real. São os legistas que, através de doutrinas leigas ou religiosas, tentam legalizar o Absolutismo. 

Um deles é Maquiavel: afirma que a obrigação suprema do governante é manter o poder e a segurança do 

país que governa. Para isso deve usar de todos os meios disponíveis, pois que "os fins justificam os meios." 

Professou suas ideias na famosa obra: 

a) "Leviatã" 

b) "Do Direito da Paz e da Guerra" 

c) "República" 

d) "O Príncipe" 

e) "Política Segundo as Sagradas Escrituras" 
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3. (Fgv) A chamada Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) foi considerada como a última grande guerra de 

religião da Época Moderna. A seu respeito é correto afirmar: 

a) O conflito levou ao enfraquecimento do império Habsburgo e ao estabelecimento de uma nova situação 

internacional com o fortalecimento do reino francês. 

b) O conflito iniciou-se com a proclamação da independência das Províncias Unidas, que se separavam, assim, 

dos domínios do império Habsburgo. 

c) O conflito marcou a vitória definitiva dos huguenotes sobre os católicos na França, apoiados pelo monarca 

Henrique de Bourbon, desde o final do século XVI. 

d) O conflito estimulou a reação dos Estados Ibéricos que, em aliança com o papado, desencadearam a chamada 

Contrarreforma Católica. 

e) O conflito caracterizou-se pelas intervenções inglesas no continente europeu, através de tropas formadas por 

grupos populares enviadas por Oliver Cromwell. 

 

4. (FUVEST) No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra podem ser 

identificados os seguintes aspectos: 

a) fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado Moderno 

b) ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à Igreja 

c) desagregação do feudalismo e centralização política 

d) diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial 

e) enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre o Estado e a Igreja 

 

5. (FUVEST) O Estado Moderno Absolutista atingiu seu maior poder de atuação no século XVII. Na arte 

e na economia suas expressões foram respectivamente: 

a) rococó e liberalismo. 

b) renascentismo e capitalismo. 

c) barroco e mercantilismo. 

d) maneirismo e colonialismo. 

e) classicismo e economicismo. 

 

6. (Mackenzie) Sobre as Guerras de Religião ocorridas na França durante o século XVI, é correto afirmar 

que: 

a) decretaram o fim da Dinastia dos Bourbons, através do Edito de Nantes, proclamado na "Noite de São 

Bartolomeu". 

b) aceleraram o processo de consolidação do Estado Absolutista, permitindo a chegada ao poder de reis 

protestantes aliados à burguesia mercantil católica. 

c) motivaram a aliança do Partido Huguenote com a Rainha Catarina de Médicis, provocando, na célebre "Noite 

de São Bartolomeu", o massacre dos membros da Santa Liga aliada da nobreza calvinista. 

d) expressaram o confronto político-religioso entre a nobreza católica, liderada pelos Guises e os Huguenotes 

ligados aos Bourbons, ocasionando crises no processo de consolidação do absolutismo. 

e) provocaram o confronto entre os Huguenotes, membros do Partido Papista e os Calvinistas integrantes da 

Santa Liga, fortalecendo o absolutismo. 

 



7. (Mackenzie) O florentino Nicolau Maquiavel (1469 - 1527) rompeu com a religiosidade medieval, 

estabelecendo nítida distinção entre a moral individual e a moral pública. Em seu livro "O Príncipe" 

preconizava que: 

a) o chefe de Estado deve ser um chefe de exército. O Estado em guerra deve renunciar a todo sentimento de 

humanidade... O equilíbrio das forças está inscrito nos tratados. Mas os chefes de Estado não devem hesitar em 

trair sua palavra ou violar sua assinatura no interesse do Estado. 

b) somente a autoridade ilimitada do soberano poderia manter a ordem interna de uma nação. A ordem política 

internacional é a mais importante; sem ela se estabeleceria o caos e a turbulência política. 

c) na transformação do Estado Natural para o Estado Civil, legitima-se o poder absoluto do rei, uma vez que o 

segundo monta-se a partir do indivíduo, que cede seus direitos em troca de proteção contra a violência e o caos 

do primeiro. 

d) o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus... Os reis... são deuses e participam de 

alguma maneira da independência divina. O rei vê mais longe e de mais alto; deve-se acreditar que ele vê 

melhor... 

e) há três espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico... A liberdade política não se encontra 

senão nos governos moderados... Para que não se possa abusar do poder, é preciso que pela disposição das 

coisas, o poder faça parar o poder. 

 

8. (Mackenzie) “... herdara uma nação dividida pelos conflitos religiosos, sociais (Frondas) e externos 

(Guerra dos Trinta Anos). Seu reinado submeteu a nobreza, recolhendo-a ao seu grandioso Palácio, onde 

se desenvolveram paralelamente o Barroco e o Classicismo..." 

(Cláudio Vicentino - adaptado) 

O fragmento de texto relaciona-se: 

a) ao despotismo esclarecido da Czarina Catarina, a Grande da Rússia. 

b) ao absolutismo monárquico do rei francês Luís XIV. 

c) ao Imperialismo de Napoleão Bonaparte. 

d) à monarquia feudal francesa do rei Felipe, o Belo. 

e) à Inglaterra, durante a reforma religiosa do rei Henrique VIII. 

 

9. (Puccamp) Como características gerais dos Estados Modernos, que se organizavam na Europa 

Ocidental no período que vai do século XV ao XVIII, pode-se mencionar entre outros, a 

a) consolidação da burguesia industrial no poder e a descentralização administrativa. 

b) centralização e unificação administrativa, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. 

c) confirmação das obrigações feudais e o estímulo à produção urbano-industrial. 

d) superação das relações feudais e a não intervenção na economia. 

e) consolidação do localismo político e a montagem de um exército nacional. 

 

10. (Pucpr) As Guerras Civis Religiosas do século XVI na França favoreceram o fortalecimento do poder 

absoluto dos monarcas da dinastia Bourbon, que reinaram do século XVI ao XVIII e parte do XIX. 

Assinale a única alternativa errada no que se refere ao absolutismo real na França: 

a) Luís XIII, filho de Henrique IV e Maria de Médicis, teve longo reinado, sendo muito ajudado pela hábil 

política do Cardeal Richelieu. 



b) Luís XIV marcou o auge do absolutismo real, mandou construir o suntuoso Palácio de Versalhes e continuou, 

através de Colbert, a aplicar o mercantilismo no plano econômico. 

c) Na Guerra dos Sete Anos (1756-1763), sob o rei Luís XV, a França vitoriosa tomou aos ingleses partes da 

Índia e, na América, a enorme região da Louisiana. 

d) Na Guerra de Sucessão da Espanha (1701-1713), França e Espanha lutaram contra uma coligação europeia. 

Os tratados de Utrecht e Rastadt definiram a paz. A França perdeu para a Inglaterra a Terra Nova e Acádia e a 

Espanha perdeu Gibraltar, ainda em poder daquela potência insular. 

e) Henrique IV fundou a dinastia de Bourbon e pacificou a França, tendo os protestantes (huguenotes) alcançado 

liberdade de culto e o domínio sobre várias cidades fortificadas, nos termos do Edito de Nantes (1598). 

11. (Pucmg) Em fins da Idade Média, difícil seria imaginar que os mareantes portugueses e espanhóis, nas 

viagens de exploração pelo mundo, pudessem contribuir para a formação do capitalismo porque, 

EXCETO: 

a) os investimentos nas expedições marítimas eram elevados e de alto risco. 

b) a arte de navegação era precária e sofria a influência das interpretações proféticas sobre os oceanos. 

c) as informações sobre a existência de outras civilizações eram confusas e fantasiosas. 

d) os tripulantes eram supersticiosos transformando qualquer sinal que surgia em maus presságios. 

e) os ibéricos vinham sofrendo sucessivas derrotas na luta contra os muçulmanos pela posse da península. 

 

12. (Uece) A descoberta de novas terras por navegadores portugueses e espanhóis alimentou a imaginação 

dos europeus e fomentou uma visão paradisíaca do novo mundo. Com respeito a esta "visão do paraíso" 

nos trópicos, é correto afirmar: 

a) os europeus esperavam encontrar monstros e outras entidades mitológicas, o que se confirmou na presença de 

animais pré-históricos e seres humanos estranhos. 

b) os temores com relação ao inesperado levavam muitas vezes os europeus a demonstrar uma violência 

desumana contra os nativos do chamado Novo Mundo. 

c) as descrições dos novos territórios, com suas florestas exuberantes e seus pássaros exóticos, vinham confirmar 

as expectativas de descoberta do Paraíso na Terra. 

d) o encontro com seres de uma nova cultura, em um ambiente natural diferente, criou um clima propício ao 

entendimento mútuo e ao respeito pela vida humana, como era pregado pelos religiosos europeus. 

 

13. (Uerj) O mundo conhecido pelos europeus no século XV abrangia apenas os territórios ao redor do 

Mediterrâneo. Foram as navegações dos séculos XV e XVI que revelaram ao Velho Mundo a existência de 

outros continentes e povos. 

Um dos objetos dos europeus, ao entrarem em comunicação com esses povos, era a: 

a) busca de metais preciosos, para satisfazer uma Europa em crise 

b) procura de escravos, para atender à lavoura açucareira nos países ibéricos 

c) ampliação de mercados consumidores, para desafogar o mercado saturado 

d) expansão da fé cristã, para combater os infiéis convertidos ao protestantismo 

 

14. (Uff) No ano de 1998 comemoraram-se os quinhentos anos da chegada de Vasco da Gama às Índias, 

fato considerado como um dos marcos das grandes navegações e descobrimentos que antecederam a 

descoberta e a colonização do "Novo Mundo". 



Assinale a opção que revela uma característica da colonização espanhola na América. 

a) Criação de Universidades por toda a área de colonização com o propósito de ilustrar as elites indígenas 

americanas para consolidar o domínio colonial. 

b) Redirecionamento da política colonial no Novo Mundo tendo como fato determinante o florescimento do 

comércio com as Índias. 

c) Exploração da mão-de-obra negra escrava por meio de instituições como o "repartimiento" com o objetivo de 

atender às demandas de produtos primários da Europa. 

d) Divisão do território ocupado em sesmariais com o intuito de extrair maior volume de prata e ouro do subsolo. 

e) Fundação de uma rede de cidades estendida por toda a área ocupada, formando a espinha dorsal do sistema 

administrativo e militar. 

15. (Uel) "Uma importante atividade intelectual, desenvolvida por Galileu, no século XVII, foi objeto de 

controvérsias, sobretudo nos meios da Igreja Católica". 

 

O texto refere-se 

a) à ideia de que o conhecimento se reduzia à constatação da existência: "Penso, logo existo". 

b) à análise do mundo animal, como um espaço intermediário entre a Física e a Psicologia. 

c) à utilização de experimentos na investigação da verdade científica. 

d) à ideia de que a origem do conhecimento estava na dúvida metódica. 

e) ao princípio de que a matéria atrai a matéria, na razão inversa de suas massas. 

 

16. (Uel) Dentre os fatores que contribuíram para a difusão do Movimento Reformista Protestante, no 

início do século XVI, destaca-se 

a) o cerceamento da liberdade de crítica provocado pelo Renascimento Cultural. 

b) o declínio do particularismo urbano que veio a favorecer o aparecimento das Universidades. 

c) o abuso político cometido pela Companhia de Jesus. 

d) o conflito político observado tanto na Alemanha como na França. 

e) a inadequação das teorias religiosas católicas para com o progresso do capitalismo comercial. 

 

17. (Unirio) Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante, no 

início do século XVI, destacamos o(s): 

a) declínio do nacionalismo no processo de formação dos estados modernos. 

b) embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. 

c) fim do comércio de indulgências patrocinado pela Igreja Católica. 

d) encerramento da liberdade de crítica provocado pelo Renascimento Cultural. 

e) abusos cometidos pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. 

 



18. (Unirio) No século XVI, diversos movimentos reformistas de caráter religioso eclodiram na Europa. 

Sobre esses movimentos é correto afirmar que o: 

a) Humanismo foi o primeiro movimento reformista que criticou os abusos contidos nas práticas da Igreja 

Católica, propondo a submissão do Papa ao poder secular dos imperadores e reis. 

b) Luteranismo difundiu-se rapidamente entre os segmentos servis da Alemanha e das regiões nórdicas, pois 

pregava a insubordinação e a luta armada dos camponeses contra a nobreza senhorial e o clero, aliados políticos 

nessas regiões. 

c) Calvinismo significou um recrudescimento das concepções e práticas reformistas, pois criticou os valores 

burgueses através da condenação do empréstimo de dinheiro a juros e do trabalho manual. 

d) Anglicanismo reforçou a autoridade do Vaticano na Inglaterra com a promulgação do Ato de Supremacia, por 

Henrique VIII, que devolveu os bens e as propriedades do clero católico confiscados pela nobreza inglesa. 

e) Concílio de Trento marcou a reação da Igreja à difusão do Protestantismo, reafirmando os dogmas católicos e 

fortalecendo os instrumentos de poder do papado, tais como o Tribunal do Santo Ofício e a criação do índice de 

Livros Proibidos. 

 

19. (Unirio) "Deus chama cada um para uma vocação particular cujo objetivo é a glorificação dele 

mesmo. O comerciante que busca o lucro, pelas qualidades que o sucesso econômico exige: o trabalho, a 

sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo 

esforço, e sua ação é santa." 

(João Calvino. In: Mousnier, Roland. História Geral das Civilizações. Os séculos XVI e XVII: os processos 

da civilização europeia. SP: Difel, 1973, p. 90, tomo IV, v. 1.) 

 

A opção que correlaciona a citação acima com o contexto da reforma protestante, no século XVI, que 

pregava mudanças no cristianismo e na ação da igreja católica é o 

a) calvinismo, a condenação da doutrina da predestinação absoluta formulada pelo pensamento tomista medieval. 

b) anglicanismo, a supressão do clero e dos sacramentos na vida religiosa como forma de enfraquecimento do 

papado. 

c) luteranismo e no calvinismo, a pregação teológica de submissão do Estado à Igreja reformada. 

d) luteranismo, a defesa do princípio da salvação do homem pela fé sem a necessidade de intermediação da 

Igreja e da realização de obras pias. 

e) anglicanismo e no luteranismo, a substituição do latim pelo alemão nos cultos religiosos. 

 



20. (Uerj) O texto a seguir se refere ao período do início da transição do feudalismo para o capitalismo. 

 

A expansão navegadora que decorreu do desenvolvimento mercantil ao fim do medievalismo é 

contemporânea da cisão religiosa definida com a Reforma. Como aquela expansão foi capitaneada pelas 

nações católicas, "colonização" e catequese religiosa confundiram-se. 

                SODRÉ, N. W. "Síntese de História da Cultura Brasileira". Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1999. 19. ed., p.15. 

 

A articulação entre catequese e colonização na América acima descrita pode ser entendida 

a) pelo interesse do colonizador europeu em conquistar a confiança do ameríndio, conhecedor dos caminhos que 

levaram às minas de metais preciosos existentes em toda a região continental americana. 

b) como uma preocupação quanto ao risco de influência das religiões dos africanos, trazidos à América para o 

trabalho escravo, sobre os ameríndios, afastando-os da "verdadeira" religião (cristã). 

c) pela busca da melhoria do trabalho do ameríndio através da influência de uma cultura superior (a europeia), o 

que garantiria uma possibilidade de ascensão social do indígena a médio ou longo prazo. 

d) como resultado de um conflito entre Igreja Católica e os governantes dos Estados Modernos europeus, todos 

em busca de afirmação política e econômica, apresentando assim antagonismos inconciliáveis. 

e) pela fusão de interesses nem sempre pacíficos dos Estados colonizadores e da Igreja Católica visando, entre 

outros objetivos, à maior exploração do "gentio" e seu afastamento da pregação reformista. 
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