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Absolutismo; MercantilismoMódulo 9

Atividades para sala

01  E

 A moral política, para Maquiavel, é marcada pelo pragma-
tismo, ou seja, pela necessidade de atingir seus propósitos. 
O propósito do príncipe (governante) é governar e manter a 
ordem social, e, para isso, ele não deve se preocupar com a 
visão que possam formar sobre sua pessoa e com a reputa-
ção de cruel. Maquiavel foi o primeiro intelectual a teorizar 
e defender o modelo absolutista de Estado, com o poder 
concentrado nas mãos do governante, como representação 
máxima desse mesmo Estado.

02  A

 Desde a Antiguidade, os palácios foram símbolo do poder 
imperial ou real e acabaram por expressar os valores 
artísticos da época em que foram construídos. O Palácio 
de  Versalhes foi construído a mando do rei Luís XIV no 
século  XVII, tornando-se um símbolo do Antigo Regime 
na França e uma obra que sintetiza a arquitetura do estilo 
rococó.

03  A

 De acordo com o texto: “o ser de um homem se confunde 
com a sua aparência. Quem age como nobre é nobre”. 
Assim, a etiqueta era uma forma de distinção social na 
França absolutista.

04  A

 Um dos princípios básicos do mercantilismo era a busca 
por novas fontes de matéria-prima e por novos merca-
dos consumidores. Nesse contexto, lançar-se ao mar 
era inevitável; as viagens nas caravelas eram um suporte 
do mercantilismo. O catolicismo, perdendo espaço na 
Europa depois da Reforma Protestante, buscava encontrar 
e formar novos seguidores, enxergando, nos nativos da 
 América e da África, grandes potenciais para isso. Como 
as duas primeiras nações a se lançar ao mar eram forte-
mente católicas – Portugal e Espanha –, elas levaram con-
sigo grupos católicos com o exclusivo dever de catequizar 
os nativos dos novos continentes.

05  D

 Entre os princípios básicos do mercantilismo, está o acú-
mulo de metais preciosos, que deve ser alcançado, den-
tre outros fatores, pela manutenção da balança comercial 
favorável.

06  C

 As Grandes Navegações impulsionaram o projeto mercan-
tilista das metrópoles europeias, transformaram a ordem 
econômica do Velho Continente e propiciaram a “desco-
berta” do Novo Mundo, as Américas.

Atividades propostas

01  D
 O reinado de Luís XIV é normalmente considerado o para-

digma da forma de governo monárquico-absolutista. Ao 
chamado Rei-Sol é atribuída a máxima “o Estado sou eu”, 
que simbolizava e marcava a sua posição como centro da 
estrutura política e social do seu reino.

02  E
 A ideia de “construir uma imagem” implica perceber que 

a imagem natural não servia para que se estabelecesse 
uma relação entre governante e governados. O  governante 
devia ser apresentado como superior e mais capacitado, 
diferenciando-se dos governados. A fi gura do rei como 
indivíduo (imagem privada) devia ser substituída pela 
fi gura do rei como símbolo de poder (imagem pública).

03  E
 Como um dos maiores expoentes da Filosofi a moderna e 

defensor do absolutismo como uma condição necessária 
à coexistência pacífi ca entre os homens, Hobbes conside-
rava que o ser humano tendia ao confl ito e à destruição 
coletiva (“estado de natureza”) se não fosse colocado sob 
a tutela de uma autoridade superior capaz de deter o caos 
por meio da força e da coerção. Desse modo, acreditava 
que os próprios homens estabeleceram a sociedade civil e 
o Estado como um esforço no sentido de preservar a sua 
própria existência. A superação do “estado de natureza” 
só foi possível graças ao “contrato social” estabelecido 
entre os homens e mantido pelo Estado.

04  D

 A formação das monarquias nacionais foi acompanhada 
pela formação de exércitos nacionais, eliminando a depen-
dência do rei em relação à nobreza e, ao mesmo tempo, 
evitando a possibilidade de armar setores da população 
que pudessem fugir ao controle do Estado.

05  D

 Maquiavel escreveu sobre como um príncipe devia pro-
ceder ante seus súditos e amigos, explicando que, para 
manter-se adorado, era necessário que o líder soubesse 
utilizar os vícios e as virtudes necessárias, fazendo o que 
fosse possível para garantir a segurança e o bem-estar.
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06  A

 A obra de William Shakespeare, Hamlet, externa muito o 
contexto europeu. Ao final da Idade Média, ocorreram inú-
meros problemas, como a Grande Fome, que dizimou 12% 
da população; a peste negra, que matou 33% da popu-
lação; e as revoltas camponesas. Dessa forma, a Europa 
perdeu metade da população ao longo do século XIV. 
Nesse contexto, estavam surgindo os Estados Nacionais 
por meio de uma aliança entre rei e burguesia. Aumen-
tou a centralização do poder político nas mãos dos reis 
como condição fundamental para conseguir a paz, bem 
como a autonomia do reino. Vale dizer que a burguesia 
pagava impostos para o Estado que montava e equi-
pava o  exército para manter a autonomia dos Estados 
modernos. 

07  D

 O mercantilismo envolveu um conjunto de práticas e teorias 
econômicas desenvolvidas ao longo da Idade Moderna. 
Nesse contexto histórico, observa-se a relevante associa-
ção entre os Estados nacionais, que buscavam meios de 
fortalecer seu poder político, e a classe burguesa, respon-
sável pelo empreendimento das atividades comerciais.

08  D

 No século XVII, o mercantilismo estava fortemente implan-
tado no sistema econômico francês. O principal aplicador 
do sistema mercantilista na França foi o ministro das finan-
ças Jean-Baptiste Colbert, que buscou incentivar o comér-
cio por meio da produção de manufaturados de luxo.

09  E
 O mercantilismo acreditava que a quantidade de riqueza 

existente era limitada e representada pelos metais precio-
sos, o que explica a prática do bulionismo, que visava ao 
acúmulo de ouro e prata, como política econômica de paí-
ses como a Espanha.

10  E

 Um dos princípios do mercantilismo era a valorização 
da economia nacional frente às economias das outras 
monarquias. Por isso, ao decretar que os produtos ingle-
ses só poderiam ser transportados em navios ingleses, a  
Inglaterra estava praticando o mercantilismo.

11  A

 O Tratado de Methuen (ou Tratado de Panos e Vinhos) 
arruinou mais ainda a economia portuguesa, pois Portugal 
necessitava mais de tecidos do que a Inglaterra de vinhos, 
fato que consolidou o poderio comercial inglês.

12  D

 O princípio descrito na afirmativa correta é o da balança 
comercial favorável, que prevê que uma nação deve ven-
der/exportar mais produtos do que comprar/importar, 
tendo lucro comercial ao invés de prejuízo, podendo, 
assim, acumular riquezas.


