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ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
⮊
Leia a atividade atentamente;
⮊
Não esqueça seu NOME ;
⮊
Realize a atividade em folhas separadas para entregar
⮊
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; A letra deve ser legível;
⮊
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
⮊
Boa atividade a você!
Para relembrar os conteudos estudado:
•
Monarquia Absolutista – regime político no qual o Rei possui poderes totais e completos sobre o Estado
•

Maquiavel – um dos principais teóricos do Absolutismo.

•

No final do século XIV, o trono português foi assumido pela dinastia de Avis que promoveu a unificação

política do reino, consolidando, assim, o Reino de Portugal como o primeiro Estado Moderno da Europa.
•

1469 – Casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão .

•

Surgimento do Reino da Espanha.

•

Reino criado com o apoio da Igreja Católica.

•

Perseguição aos judeus, islâmicos e aos cristãos novos.

•

Unidade territorial fundamentada em uma forte unidade religiosa.

•

As explorações marítimas feitas pelos europeus nos séc. (séculos) XV e XVI são chamados Grandes

Navegações. Sua finalidade era encontrar riquezas e novas rotas comerciais.
•

Entre as riquezas mais lucrativos e cobiçadas em toda a Europa estavam os metais preciosos como o

ouro e a prata, e as especiarias.
•

Com a descoberta da América, o poder dos reis espanhóis aumenta ainda mais – ouro e prata.

O Palácio de Versalhes: arquitetura do poder real. Óleo sobre tela (1722) de Pierre-Denis Martin (1663-1742).
Museu Nacional do Palácio de Versalhes, Versalhes, França.

1.
Assinale a alternativa correta: (Uel) Por volta do século XVI, associa-se à formação das
monarquias nacionais européias:
a.( ) a demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de
um ideário político absolutista.
b. ( ) a afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para
a centralização do Estado.
c.( ) as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia
mundial de livre-mercado.
d.( ) o crescimento do contingente de mão-de-obra camponesa e a presença da concepção
burguesa de ditadura do proletariado.
e.( ) o surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês
defensor do direito divino dos reis.
2.
Assinale a alternativa correta:
O sistema mercantilista organizou a esfera das trocas econômicas do mundo ocidental no
início da Idade Moderna, à época das monarquias absolutistas europeias. Uma das
características do sistema mercantilista era o metalismo, que pode ser definido como:
a.( ) os metais só tinham validade nas trocas comerciais entre as Metrópoles e suas Colônias.
b.( ) os metais só tinham validade para nações com grande capacidade de navegação, como
Espanha.
c.( ) a riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha
em suas reservas.
d.( ) a riqueza de uma determinada nação era determinada pela quantidade de metais preciosos que
ela depositava nas bolsas de valores de outras nações.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Marque X nas afirmações corretas e, depois, corrija as informações incorretas.
( ) Portugal foi o primeiro estado moderno a se formar.
( ) Durante a Era Moderna, a razão perdeu espaço na sociedade europeia.
( ) O conceito de modernidade está relacionado à ideia de ruptura com o passado.
( ) Ao longo dos anos, a palavra modernidade era usada para se referir ao que era antigo.
( ) Os europeus não consideravam as sociedades que não tinham valores semelhantes aos
seus.

4.

Assinale a alternativa INCORRETA:

a)( ) A era moderna é um período histórico da Europa que teve início nos séc. (séculos) XV e XVI
e foi caracterizado por diversas transformações no modo de compreender o mundo.
b)( ) A bússola, o astrolábio e os barcos à caravela foram invenções herdadas da Idade Média que
ajudaram os Europeus na expansão marítima.
c)( ) O sistema de governo em que o rei governa de modo vitalício e hereditário chama-se Monarquia.
d)( ) Portugueses e espanhóis realizaram viagens de exploração marítima, as grandes navegações,
que tinham como objetivo encontrar riquezas e comercializar especiarias.
e)( ) No período Moderno, a religião perdeu bastante espaço, e a razão passou a ser usada para
explicar o mundo.
f)( ) Ao promover a unificação política em Portugal, a dinastia de Avis consolidou o primeiro Estado
Moderno da Europa.

