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(Unioeste 2012) “Três razões fazem ver que este governo é o melhor. A primeira, é que é o

mais natural e se perpetua por si próprio… A segunda razão... é que esse governo é o que

interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem: o príncipe, que

trabalha para o seu Estado, trabalha para os seus filhos... A terceira razão tira-se da dignidade

das casas reais… O trono real não é trono de um homem, mas o trono de Deus… O rei vê mais

longe e de mais alto… e deve-se obedecer-se-lhe sem murmura, pois o murmúrio é uma

disposição para sedição”. BOSSUET, Jaques-Benigne. Política Tirada da Sagrada Escritura. In:

FREITAS, Gustavo de. 900 Textos e Documentos de História. Lisboa, Plátano Editora, s/d,

p.201.No trecho acima, Bossuet justificou uma forma de organização do Estado europeu na

Idade Moderna, em relação a qual é correto afirmar que

a) se tratava do Estado Moderno, caracterizado pela centralização do poder nas mãos do rei, cuja

legitimidade seria conferida por Deus.

b) o Estado Absolutista foi constituído sob a influência das ideias iluministas, um movimento filosófico

e político que fundou as bases do Estado Absolutista.

c) a formação do Estado Moderno estava apoiada em termos filosóficos no pensamento teocêntrico

e, em termos políticos, na fragmentação política.

d) o Estado Moderno se sustentava na tradição democrática herdada da antiguidade clássica.

e) Bossuet representa uma corrente de filósofos que justificava o poder soberano dos reis através da

teoria do contrato social.
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•

(Uemg 2013)  O Absolutismo como forma de governo esteve presente na 

península Ibérica, na França e na Inglaterra, tendo impactado e influenciado as 

maiores economias de seu tempo.  Seus pensadores mais conhecidos e suas 

teorias foram: 

a) Nicolau Maquiavel e sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado; 

Thomas Hobbes, criador da teoria do Contrato; Jacques Bossuet e Jean Bodin, que 

defenderam que o Rei era um representante divino. 

b) Nicolau Maquiavel e a teoria do Contrato; Thomas Hobbes e a teoria da 

supremacia do Rei como representante divino; Jacques Bossuet e Jean Bodin, que 

defenderam a subordinação do indivíduo ao Estado.

c) Maquiavel, Jacques Bossuet e Jean Bodin, cujas teorias só se diferenciaram na 

aplicabilidade teológica, bem como Thomas Hobbes, que preconizou o indivíduo 

como senhor de seus direitos.

d) Maquiavel e Thomas Hobbes, que conceberam o Contrato Social, Jacques 

Bossuet, que estabeleceu o conceito de individualismo primordial, e Jean Bodin, que 

defendeu a primazia da esfera governamental.
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(Udesc 2018) Leia o texto a seguir: “Todo poder vem de Deus. Os

governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na

terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o

trono do próprio Deus. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada, e

que atacá-lo de qualquer maneira é sacrilégio. (...) O poder real é absoluto. O

príncipe não precisa dar contas de seus atos a ninguém.” (Jaques-Bénigne

Bossuet, 1627-1704) Assinale a alternativa que apresenta a forma de governo à

qual o trecho se refere.

a) Democracia representativa

b) Monarquia constitucional

c) Absolutismo monárquico

d) República monarquista

e) Monarquia populista religiosa
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(Uepg 2018) Formados a partir da crise política e social que pôs fim ao feudalismo, os
Estados Nacionais Modernos emergiram na Europa trazendo consigo novas organizações e
estratégias econômicas, sociais e, especialmente, políticas. É, portanto, neste cenário, que
nasceram as chamadas monarquias absolutistas.A respeito desse tema, assinale o que for
correto.

01) Em "O Príncipe", Nicolau Maquiavel considera que não há limites morais ou éticos nas ações de

um monarca, desde que os atos praticados por ele tivessem como objetivo manter o Estado

funcionando de modo pleno.

02) Os Estados Modernos estão assentados no princípio do contrato social, ou seja, o princípio de

que todos são iguais perante as leis e que nenhum grupo social poderia ter privilégios em relação a

outros. Além disso, o contrato social estabelece que os meios de produção pertencem

exclusivamente ao Estado e não aos indivíduos.

04) O principal vínculo social dos monarcas absolutistas foi com as camadas mais empobrecidas da

sociedade. Em todos os Estados Modernos percebe-se um forte vínculo entre o rei e os

camponeses, por exemplo. Ao mesmo tempo, há um nítido distanciamento entre o soberano e a

burguesia nascente.

08) Formulada a partir das ideias de Jean Bodin e Jacques Bossuet, a teoria do direito divino dos reis

partia do princípio que o poder real tem origem divina e, portanto, voltar-se contra um rei era o

mesmo que se voltar contra Deus.

16) Uma das características centrais dos Estados Nacionais Modernos foi o não investimento na

formação de exércitos. Na medida em que os reis centralizaram o poder e que as fronteiras nacionais

foram definidas, as estruturas militares foram consideradas desnecessárias.
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(Uern 2015) O cargo de soberano (seja ele um monarca ou uma assembleia)

consiste no objetivo para o qual lhe foi confiado o soberano poder, nomeadamente

a obtenção da segurança do povo, ao qual está obrigado pela lei da natureza, e do

qual tem de prestar contas a Deus, o autor dessa lei, e a mais ninguém além dele.

[...] Deus é rei, que a terra se alegre, escreve o salmista. E também, deus é rei

muito embora as nações não o queiram; e é aquele que está sentado entre os

querubins, muito embora a terra seja movida.(Leviatã. São Paulo: Nova Cultural,

1988. p. 103-6, 200-1. Col. Os Pensadores, v. 1.) O período do Antigo Regime foi

permeado de muitos defensores, tanto quanto de opositores à soberania real. Na

visão de Hobbes, autor do livro “O Leviatã”, bem como na visão de outros

filósofos contemporâneos a ele, como Bossuet e Maquiavel, o poder do rei deve

a) existir, desde que comprovada a sua aptidão e eficiência em relação à gestão pública.

b) ser visto como inalienável, ilimitado e inquestionável, já que, segundo alguns desses

pensadores, procede de Deus.

c) prevalecer acima de outros poderes (executivo, legislativo e judiciário), desde que não

os exclua ou os contradiga.

d) ser baseado na astúcia e na sabedoria, mas, acima de tudo, no preparo intelectual e

acadêmico, ao qual tem que se submeter qualquer governante.
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(Unesp 2009) (...) 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 de mais longe e de mais alto; deve-se acreditar que ele vê melhor, e

deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a

sedição.(Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), Política tirada da Sagrada

Escritura. apud Gustavo de Freitas, 900 textos e documentos de História) Com

base no texto, assinale a alternativa correta.

a) O autor critica o absolutismo do rei e enfatiza o limite da sua autoridade em relação

aos homens.

b) Para Bossuet, o poder real tem legitimidade divina e não admite nenhum tipo de

oposição dos homens.

c) Bossuet defende a autoridade do rei, mas alerta para as limitações impostas pelas

obrigações para com Deus.

d) Os princípios de Bossuet defendem a soberania dos homens diante da autoridade

divina dos reis.

e) O autor reconhece o direito humano de revolta contra o soberano que não se mostre

digno de sua função.
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(Espm 2007) Na Idade Moderna, os intelectuais, sobrepujando a mentalidade

medieval, criaram uma ideologia política típica do período, legitimando o

absolutismo. (Cláudio Vicentino. "História Geral") - Assinale entre as

alternativas a seguir aquela que apresenta um dos pensadores que se

destacaram na teoria política do período absolutista, bem como a obra em que

trata do assunto.

a) Thomas Morus, que escreveu "Utopia".

b) John Locke, que escreveu "Segundo Tratado do Governo Civil".

c) Charles Fourier, que escreveu "O Novo Mundo Industrial".

d) Jacques Bossuet, autor da obra "Política Segundo a Sagrada Escritura".

e) Barão de Montesquieu, autor da obra "O Espírito das Leis".
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(Cesgranrio 1999) "...o príncipe, que trabalha para o seu Estado, trabalha para os
seus filhos, e o amor que tem pelo seu reino, confundindo com o que tem pela sua
família, torna-se-lhe natural... O rei vê de mais longe e de mais alto; deve acreditar-
se que ele vê melhor..."(Jacques de Bossuet. POLÍTICA TIRADA DA SAGRADA
ESCRITURA. Livro II, 10a proposição e Livro VI, artigo 1o) O trecho anterior se
refere ao Absolutismo monárquico, que se constituiu no próprio modelo dos
regimes políticos dos Estados europeus do Antigo Regime. Apresentou variáveis
locais conforme se expandia na Europa, entre os séculos XVI e XVIII. Entretanto,
podemos identificar no Absolutismo monárquico características comuns que o
distinguiam, dentre as quais destacamos corretamente a:

a) unificação de diversas atribuições de Estado e de governo na figura dos monarcas,
tais como a prerrogativa de legislar e a administração da justiça real.

b) substituição de um tipo de administração baseada na distribuição de privilégios e
concessões régias por uma organização burocrática profissional que atuava em
atividades desvinculadas do Estado.

c) implementação de práticas econômicas liberais como forma de consolidar a aliança
política e econômica dos reis absolutos com as burguesias nacionais.

d) submissão política dos governos reais absolutistas à hierarquia eclesiástica, conforme
definido pela doutrina do Direito Divino dos Reis.

e) definição da autoridade dos monarcas absolutos e seus limites de poder, através da
atuação dos parlamentos nacionais constitucionalistas, controlados por segmentos
burgueses.
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(Pucpr 2005) - Um dos teóricos defensores do 
Absolutismo real escreveu: "...Já o disse, sois deuses, isto 
é, tendes em vossa autoridade, trazeis em vossa fronte, 
um caráter divino... Entretanto, ó deuses de carne e 
sangue, ó deuses de lodo e pó, morreis como homens... A 
grandeza separa os homens por breve tempo; uma queda 
comum, no fim, a todos iguala...". O texto acima consta 
da obra:

a) "Sobre o Direito da Guerra e da Paz", de Hugo Grotius.   

b) "Os Seis Livros da República", de Jean Bodin.   

c) "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel.   

d) "O Leviatã", de Thomas Hobbes.   

e) "Política Resultante da Sagrada Escritura", de Jacques 
Bossuet.   



(Pucpr 2005) - Um dos teóricos defensores do 
Absolutismo real escreveu: "...Já o disse, sois deuses, isto 
é, tendes em vossa autoridade, trazeis em vossa fronte, 
um caráter divino... Entretanto, ó deuses de carne e 
sangue, ó deuses de lodo e pó, morreis como homens... A 
grandeza separa os homens por breve tempo; uma queda 
comum, no fim, a todos iguala...". O texto acima consta 
da obra:

a) "Sobre o Direito da Guerra e da Paz", de Hugo Grotius.   

b) "Os Seis Livros da República", de Jean Bodin.   

c) "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel.   

d) "O Leviatã", de Thomas Hobbes.   

e) "Política Resultante da Sagrada Escritura", de Jacques 
Bossuet.   




