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 BATERIA DE EXERCÍCIOS DE HISTÓRIA 
 

1) A proliferação das universidades medievais, no século XIII, responsável por importantes transformações culturais, 

está relacionada: 

 

a) ao Renascimento cultural promovido por Carlos Magno e pelos homens cultos que trouxe para sua corte. 

b) à invenção da imprensa que possibilitou a reprodução dos livros a serem consultados por mestres e alunos. 

c) à importância de se difundir o ensino do latim, língua utilizada pela Igreja para escrever tratados teológicos, cartas e 

livros. 

d) ao crescimento do comércio, ao desenvolvimento das cidades e às aspirações de conhecimentos da burguesia. 

e) à determinação de eliminar a ignorância e o analfabetismo da chamada Idade das Trevas. 

 

2) Após ter conseguido retirar da nobreza o poder político que ela detinha enquanto ordem, os soberanos a atraíram 

para a corte e lhe atribuíram funções políticas e diplomáticas". Esta frase, extraída da obra de Max Weber, 

"POLÍTICA COMO VOCAÇÃO", refere-se ao processo que, no Ocidente: 

 

a) destruiu a dominação social da nobreza, na passagem da Idade Moderna para a Contemporânea. 

b) estabeleceu a dominação social da nobreza, na passagem da Antiguidade para a Idade Média. 

c) fez da nobreza uma ordem privilegiada, na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. 

d) conservou o privilégios políticos da nobreza, na passagem do Antigo Regime para a Restauração. 

e) permitiu ao Estado dominar politicamente a nobreza, na passagem da Idade Média para a Moderna. 

 

3) O início da Época Moderna está ligado a um processo geral de transformações humanística, artística, cultural e 

política. A concentração do poder promoveu um tipo de Estado. Para alguns pensadores da época, que procuraram 

fundamentar o Absolutismo: 

 

a) a função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. 

b) a História se explica pelo valor da raça de um povo. 

c) a fidelidade ao poder absoluto reside na separação dos três poderes. 

d) o rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado o seu representante na Terra. 

e) a soberania máxima reside no próprio povo. 

 

4) Dentre as instituições políticas do Estado Moderno, aquela que mais o caracteriza é o: 

 

a) absolutismo monárquico, nova forma política assumida cujos fundamentos estavam expressos na SUMA 

TEOLÓGICA de Tomás de Aquino. 

b) mercantilismo que serviam para justificar o enriquecimento da Igreja Católica, mas não traduziam os interesses do 

monarca absolutista. 

c) absolutismo monárquico que intervinha na vida econômica. 

d) liberalismo praticado pelos Príncipes, mas limitado pela tradição e pelo equilíbrio entre as classes sociais. 

e) absolutismo monárquico que punha em prática uma política econômica de características não intervencionistas, 

quase liberais - a política mercantilista. 

 

5) Principalmente a partir do século XVI vários autores passam a desenvolver teorias, justificando o poder real. São os 

legistas que, através de doutrinas leigas ou religiosas, tentam legalizar o Absolutismo. Um deles é Maquiavel: afirma 

que a obrigação suprema do governante é manter o poder e a segurança do país que governa. Para isso deve usar de 

todos os meios disponíveis pois que "os fins justificam os meios." Professou suas idéias na famosa obra: 

 

a) "Leviatã" 

b) "Do Direito da Paz e da Guerra" 

c) "República" 

d) "O Príncipe" 

e) "Política Segundo as Sagradas Escrituras" 

 



6) Sobre as concepções e práticas mercantilistas, adotadas pelas nações européias entre os séculos XVI e XVIII, é 

correto afirmar que: 

a) buscavam alcançar uma balança comercial favorável através do liberalismo alfandegário. 

b) baseavam-se em rigorosas proibições das práticas protecionistas e monopolistas comerciais. 

c) condenavam o dirigismo econômico e a regulamentação da produção exercidos pelos monarcas absolutos. 

d) fundamentavam-se na expansão do poderio naval como forma de sustentar o comércio externo. 

e) negavam a importância dos investimentos em atividades manufatureiras, privilegiando apenas as agrícolas. 

 

7) O "bulhonismo" ou entesouramento, caracterizava a prática mercantilista do início dos tempos modernos. Tal 

prática pode ser entendida como: 

a) a exclusividade econômica garantida pelas metrópoles no comércio colonial. 

b) a disposição dos europeus em defender seus interesses econômicos por meio de sucessivos tratados. 

c) a intenção das nações ibéricas no sentido de liderar uma unificação econômica européia. 

d) a preocupação dos portugueses e espanhóis em garantir o desenvolvimento da economia de suas colônias. 

e) a disposição de se procurar e acumular metais preciosos. 

 

8)  "...esse Estado continua sendo a expressão da hegemonia da nobreza que, através da reorganização estatal, reforça 

sua dominação sobre a massa camponesa..." II. "...foi um sistema de exploração regulamentado pelo Estado e 

executado através do comércio (...), sendo essencialmente a política econômica de uma era de acumulação 

primitiva..." III. "...a produção das Colônias só é válida na medida em que possibilite lucros elevados aos 

comerciantes metropolitanos, detentores do monopólio sobre o comércio de importação e de exportação das 

Colônias..." Na evolução histórica européia, os itens anteriores identificam elementos que foram fundamentais para 

 

a) o desenvolvimento do modo de produção asiático. 

b) o fracasso das Revoluções Liberais do século XVII. 

c) a política de realinhamento imperialista do século XIX. 

d) o processo de transição do feudalismo para o capitalismo. 

e) a rearticulação do poder feudal com as Corporações de Ofício. 

 

9) Entre os séculos XIV e XVI a Europa viveu uma época de muitas transformações no campo das técnicas, das artes, 

da política, da religião e do próprio conhecimento que o homem tinha do mundo em si mesmo. Sobre esse período 

histórico, é correto afirmar: 

 

a) Os reinos da França e da Inglaterra enfraqueceram-se devido à crise do sistema feudal, que empobrecera os nobres 

exatamente no momento de enriquecimento da burguesia mercantil e financeira, o que permitiu que os reis 

concentrassem mais poder em suas mãos. 

b) Surgiram nessa época "projetos" políticos que diziam respeito às formas de um governante proteger e aumentar seu 

poder. 

c) Durante esse período, quando os reinos independentes se fortaleceram, a Igreja esforçou-se para assegurar o poder 

espiritual, abandonando sua preocupação anterior com a manutenção de seu poder temporal. 

d) Esse período foi de paz entre os papas e os imperadores; por isso, não se investiu na criação de armas de guerra 

nem em fortificações. 

e) Os comerciantes começaram a entrar em choque direto com a antiga ordem medieval, impondo sua forma de vida e 

seus valores, à medida que passaram a concentrar as riquezas, das quais dependiam também a Igreja e governantes. 

 

10) Remonta ao Século XVI a mensagem religiosa associado à idéia de que "no mundo comercial e da concorrência, o 

êxito ou a bancarrota não dependem da atividade ou da aptidão do indivíduo, mas de circunstâncias independentes 

dele" (Friedrich Engels - DO SOCIALISMO UTÓPICO AO SOCIALISMO CIENTÍFICO). Assinale o nome do 

movimento protestante que pregava a salvação da alma e apresentava princípios básicos apoiados na prática 

econômica da burguesia nascente. 

a) Luteranismo. 

b) Medievalismo. 

c) Jansenismo. 

d) Calvinismo. 

e) Judaísmo. 

 

11) A Europa Ocidental, nos séculos XV e XVI, sofreu diversas transformações políticas, econômicas e sociais. Sobre 

essas transformações podemos afirmar que:  



l - o Humanismo e o Renascimento foram movimentos intelectuais e artísticos que privilegiaram a observação da 

natureza.  

2 - a Reforma Luterana, identificando-se com os segmentos camponeses alemães, difundiu-se em virtude da 

centralização do Estado alemão.  

3 - a Reforma Calvinista aproximava-se da moral burguesa, pois encorajava o trabalho e o lucro. 

 4 - a reação da Igreja Católica, denominada Contra-Reforma, através do Concílio de Trento (1545), tentou barrar o 

avanço protestante, alterando os dogmas da fé católica. As afirmativas corretas são: 

 

a) apenas l e 2. 

b) apenas l e 3. 

c) apenas l e 4. 

d) apenas 2 e 3. 

e) apenas 2 e 4. 

 

12) Todas as alternativas contêm pregações dos protestantes à época da Reforma, EXCETO: 

 

a) "Deus chama cada um para uma vocação cujo objetivo é a glorificação de Deus. (...) O pobre é suspeito de 

preguiça, que é uma injúria a Deus." 

b) "Não nos tornamos justos à força de agir com justiça, mas é porque somos justificados que fazemos coisas justas." 

c) "O Rei é o supremo chefe da Igreja. Tem todo poder de examinar, reprimir, corrigir erros, heresias, a fim de 

conservar a paz do Reino." 

d) "Pois Deus criou os homens todos em condições semelhantes, mas ordena uns à vida eterna e outros à eterna 

danação." 

e) "Trazei o dinheiro! Salvai nossos antepassados! Assim que tilintar em nossa sacola, suas almas passarão 

imediatamente ao paraíso." 

 

 


