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(Uem 2017) - Assinale o que for CORRETO sobre a
configuração política do Estado Moderno.

01) A Alemanha e a Itália foram os dois primeiros países que 
adotaram o Estado Moderno Absolutista como regime político.

02) Houve um processo de secularização da política com o 
afastamento da influência da Igreja nos assuntos do governo.   

04) O poder nacional, centrado na figura do rei, estava acima 
dos poderes regionais.   

08) A criação de um exército permanente, assim como a 
unificação das leis, fazia parte da configuração do Estado 
Moderno.    

16) Como um dos principais teóricos do Estado Moderno, Jean 
Bodin defendia que a tirania era a melhor forma política para 
manter a harmonia social.    
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(Fuvest 2001) - "É praticamente impossível treinar todos os
súditos de um [Estado] nas artes da guerra e ao mesmo tempo
mantê-los obedientes às leis e aos magistrados." (Jean Bodin,
teórico do absolutismo, em 1578). Essa afirmação revela que a
razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao
recrutamento de mercenários estrangeiros, em grande escala,
devia-se à necessidade de:

a) conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe 
que apoiava o rei.   
b) completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais 
mais eficientes.   
c) desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais 
classes contra o rei.   
d) manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e 
evitar revoltas.   
e) desarmar a burguesia e controlar a luta de classes entre esta 
e a nobreza.   
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(Ufpr 2012) - Tenho insistido também que a monarquia deve ser atribuída exclusivamente aos
varões, já que a ginecocracia vai contra a lei natural; esta deu aos homens a força, a prudência, as armas, o poder. A lei

de Deus ordena explicitamente que a mulher se submeta ao homem, não só no governo de reinos e impérios, mas também na família. (...) Também a lei civil proíbe à mulher os cargos e ofícios
próprios ao homem. (...) É extremamente perigoso que uma mulher ostente a soberania. (...) No caso de uma rainha que não contraia o matrimônio – caso de uma verdadeira ginecocracia –, o
Estado está exposto a graves perigos procedentes tanto dos estrangeiros como dos súditos, pois caso seja um povo generoso e de bom ânimo suportará mal que uma mulher exerça o poder.

(Jean Bodin, Los seis libros de la republica. Edição espanhola de 1973, p. 224.) - A citação extraída do livro do jurista francês
Jean Bodin (1530-1596), publicado em 1576, refere-se ao exercício do poder soberano por mulheres, algo que seria contrário às leis da natureza, à lei de Deus e às leis civis, de

acordo com o pensamento político da época. Contudo, uma importante monarca contemporânea a Bodin, Elizabeth Tudor,
exerceu o poder político em condições adversas e muitas vezes ameaçadoras à
sua integridade física, e seu longo reinado foi considerado pelos historiadores
como a “época dourada” da Inglaterra. Sobre a monarquia e o exercício do poder
soberano, é correto afirmar:

a) Durante o século XVI, o poder soberano das monarquias europeias foi
enfraquecido, devido ao renascimento dos impérios e do papado.
b) A Lei Sálica de Clóvis, século V, presente nas constituições de alguns reinos
europeus, permitia que as mulheres exercessem o poder soberano, e é contra essa
lei que se coloca Jean Bodin.
c) O conceito de poder soberano foi determinante para o exercício da tirania dos
reis absolutistas no século XVI, que governaram sozinhos ao fechar os
parlamentos.
d) Elizabeth exerceu o poder soberano por tanto tempo porque aceitou dividi-lo
com a Igreja Anglicana.
e) O poder soberano de monarcas como Elizabeth se fundamentava no princípio
de não reconhecer poder superior ao do rei, a não ser o poder divino.
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