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1. Qual das alternativas abaixo define de forma correta 
o Absolutismo?

A - Sistema econômico que prevaleceu na Europa na 
época do Antigo Regime.

B - Sistema econômico e político que prevaleceu na 
França durante toda Idade Média.

C - Sistema político e administrativo que prevaleceu nos 
países da Europa entre os séculos XVI e XVIII. Tinha como 
principal característica a concentração de poderes nas 
mãos dos reis.

D - Sistema político e administrativo que prevaleceu nos 
países da Europa e Ásia entre os séculos XI e XV. Tinha 
como principal característica a concentração de poderes 
nas mãos dos senhores feudais.
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2. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas 
poderes que os reis tinham na época do Absolutismo?

A - Criar taxas, escolher o nome de crianças e mudar os 
nomes dos adultos, tirar e nomear os papas da Igreja 
Católica.

B - Fundar cidades, vigiar a vida privada das pessoas, 
obrigar as pessoas a mudarem de religião, decidir sobre 
questões de outros países.

C - Estabelecer o preço das mercadorias comercializadas 
em outros países, obrigar os casais a terem filhos.

D - Criar impostos, decidir sobre questões da justiça, 
julgar e condenar pessoas, determinar ações econômicas, 
criar leis e influenciar em questões religiosas.
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3. Qual das alternativas abaixo aponta uma das 
principais injustiças sociais que existiu na época do 
Absolutismo?

A - O rei e os integrantes da Igreja pagavam altos 
impostos, enquanto o restante da população fica isenta.

B - Enquanto o rei e sua corte vivia no luxo extremo (pago 
com os impostos), grande parte da população 
(principalmente camponeses) passava necessidades 
básicas.

C - Somente os integrantes do clero pagavam impostos.

D - Enquanto o clero vivia no luxo extremo (pago com os 
impostos), grande parte da população (principalmente 
burgueses) passava necessidades básicas.
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Muitos filósofos (pensadores) desenvolveram teorias 
e escreveram livros favoráveis ao Absolutismo. Qual 
das alternativas abaixo apresenta nomes destes 
teóricos absolutistas?

• A - Jacques Bossuet, Nicolau Maquiavel e Thomas 
Hobbes.

• B - Diderot, Montesquieu e D'Alembert.

• C - Francis Bacon, David Hume e Immanuel Kant.

• D - James Mill, Blaise Pascal e Peter Singer.
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