Exercícios Complementares de Revisão
A formação do Estado Moderno
1- Identifique os fatores que favoreceram a formação das Monarquias Nacionais europeias.
Resp.: Os fatores que contribuíram para formação das Monarquias Nacionais europeias foram a expansão do
comércio na Baixa Idade Média, o crescimento das cidades e o enriquecimento da burguesia.
2- Aponte os interesses da nobreza, da burguesia e dos reis na formação das chamadas Monarquias Nacionais.
Resp.: A nobreza, era vantajoso apoiar um Estado forte e centralizado em troca de alguns privilégios, como a
isenção de impostos e proteção em revoltas camponesas. A burguesia, a centralização do poder real significava o
uso de uma mesma moeda e de um padrão de pesos e medidas, o que facilitaria suas atividades comercias. Além
disso, a cobrança de impostos passaria a ser feita apena por meio do Estado e não mais em cada feudo. Já ao rei
interessava o apoio da burguesia, que tinha dinheiro necessário para a manutenção das despesas do Estado, além
de fornecer pessoa capacidade para a administração.
3- Caracterize o chamado processo de Reconquista.
Resp.: A Reconquista foi a formação das monarquias nacionais na região da Península Ibérica, como resultado
da luta dos cristãos contra os mouros.
4- Identifique o tipo de aliança feita entre os reinos de Castela, Leão, Navarra e Aragão, durante o processo de
Reconquista da União Ibérica.
Resp.: Durante o processo de Reconquista da União Ibérica, os reinos de Castela, Leão, Navarra e Aragão,
utilizaram aliança entre as famílias reais firmadas por meio de matrimônio, ou seja, a guerra e o casamento
arranjados nos ajudaram a entender por que esses reinos variaram em tamanho, poder político e militar.
5- Enumere as medidas tomada por Felipe IV o Belo, para centralizar os seus poderes na França entre 1285 e 1314.
Resp.: Felipe IV, o Belo, que governou a França entre 1285 e 1314, fortaleceu a burocracia do Estado, impôs
tributos a todos os grupos sociais, incluindo a Igreja e aumentou o número de soldados do exército
6- Como se deu a centralização do poder na Inglaterra?
Resp.: Na Inglaterra, a centralização monárquica recebeu um forte impulso no século XII, sobre o reinado de
Henrique II, que estabeleceu tribunais reais, enfraquecendo o poder judicial da nobreza. Mas, seu sucessor, o rei
Ricardo Coração de Leão, esteve ausente durante as Cruzadas, fazendo com que a autoridade real diminuísse.
No entanto, João Sem Terra, sucessor do rei Ricardo, teve de enfrentar a oposição dos nobres, descontente com
as pesadas taxas que pagavam para sustentar os gastos militares. Assim, pressionado pela nobreza, pelo clero e
pela burguesia, João Sem Terra assinou, em 1215, a Magna Carta, cujo principal objetivo era limitar os poderes
do rei.
7- Defina Absolutismo.
Resp.: O Absolutismo, foi um regime político em que o rei tem o poder de decretar leis, fazer justiça, criar e cobrar
impostos sem dar satisfação de seus atos, ou seja, um rei que centraliza todos os poderes nas suas mãos.
8- Identifique os principais teóricos absolutista.
Resp.: Os principais teóricos absolutistas foram: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet.
9- O mercantilismo ficou conhecido como a prática econômica do Absolutismo e apresentou alguns princípios básico
que variaram de um país para outro. Quais os princípios básicos eram do mercantilismo eram estes.
Resp.: Os princípios básicos do mercantilismo eram: o Metalismo, a Balança comercial favorável, o
Protecionismo e o Monopólio Comercial da Metrópole.

