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História

CRONOGRAMA DA SEMANA
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Tema: HISTÓRIA: Antigo Regime
CIÊNCIAS NATURAIS E SUAS TECNOLOGIAS
Tema: FÍSICA: Movimento uniformemente variado
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Tema:	Teorema de Jacobi e Teorema de Binet
(LIVRO 10 – CAP. 03)
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
Tema: Ambiguidade
PRODUÇÃO DE TEXTO:
Tema: Fragmento - análise comparativa

E aí, vamos para mais um dia de estudos???
■ H
 oje iremos trabalhar com HISTÓRIA, cujo tema
é REGIME ANTIGO.

Então...

#PartiuHistóriaComCQT

Antigo Regime
A expressão Antigo Regime surgiu no final do
século XVIII para designar o conjunto de práticas
e instituições aristocráticas, características dos
governos absolutistas.
No plano social, o Antigo Regime se caracterizava
pelo privilégio aristocrático e, no âmbito do Estado,
pelo absolutismo monárquico de origem divina.”
Georges Lefebvre

A sociedade do Antigo Regime
Outras nações também seguiam os princípios do Antigo Regime, mas
a França é o exemplo mais emblemático dessa época. Dessa forma, os
franceses estavam divididos em camadas na sociedade.
Em primeiro plano estava o clero, composto por toda as pessoas
religiosas, como padres, bispos etc. Logo em seguida estava a nobreza,
um grupo que não trabalhava e vivia as custas do trabalho e dos
impostos pagos pelos camponeses.
Na última ordem social, estava o restante da população, que com o
trabalho fazia circular o dinheiro no país e assim mantinha a máquina
funcionando.
Fonte: https://www.estudopratico.com.br/saiba-o-que-foi-o-antigoregime-sua-ascensao-e-queda/
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http://hostelitafariasgonzaga.blogspot.com/2019/02/exercicios-sobremercantilismo.html

http://hostelitafariasgonzaga.blogspot.
com/2019/02/exercicios-sobremercantilismo.html

quantidade de ouro e prata que
estavam nas reservas do país. Por
fim, o rei deveria intervir nas decisões econômicas, protegendo os
produtos produzidos em suas terras através de pesadas taxas de
importação cobradas de seus inimigos comerciais, prática que ficou
conhecida como protecionismo alfandegário.

Seria apenas a partir do século XVII que essa situação
haveria de mudar, com o advento de dois movimentos
históricos específicos: a Revolução Industrial e
o Iluminismo. O primeiro, ao permitir a ascensão
da burguesia enquanto uma nova classe social que
passaria a participar ativamente as decisões políticas
de maneira que pudesse garantir seus ideais de
classe; e o segundo, que minaria as bases filosóficas
que mantinham a justificativa do Antigo Regime, ao
questionar a suposta autoridade da Igreja Católica,
bem como o caráter divino do monarca.

Os dias do Antigo Regime estavam
contados. O marco final para a sua queda
viria com a Revolução Francesa de
1789, que retiraria o rei à força de seu
posto e espalharia os ideais democráticos
e liberais primeiramente na França e,
posteriormente, por todo o Ocidente.

Os pontos fortes do Absolutismo
■
■
■
■

P olítica dos Estados Modernos – Absolutismo;
E conomia – Mercantilismo;
F orte ligação do Estado com a Igreja Católica;
S ociedade – estratificada e com pouca
mobilidade social.

Vamos lá...

#MAONAMASSA

O resultado estará na aula de amanhã.

~

Chegou a hora de fazer as atividades sobre
Regime Político. Tomara que você acerte
todas!

Questão 1
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.

Questão 2
(CESGRANRIO) A política econômica do Estado Absolutista, o Mercantilismo,
reuniu práticas e doutrinas que, em suas diversas modalidades entre os
séculos XVI e XVII, caracterizou-se por um (a):
a)	liberalismo econômico como forma de manutenção da aliança política do
Rei com os segmentos burgueses.
b) 	protecionismo alfandegário por meio de proibições das exportações que
visava ao equilíbrio da balança comercial do Estado.
c) 	intervencionismo estatal nas atividades comerciais lucrativas que proibiu
a concessão de monopólios a grupos privados.
d) 	expansão do poderio naval como garantia das comunicações marítimas
entre as metrópoles e seus impérios coloniais.
e) 	restrição dos privilégios senhoriais relacionados à participação da
nobreza no comércio ultramarino e nas companhias comerciais do Estado,
tais como a Companhia das Índias Orientais e das Índias

Questão 3
Na base do Mercantilismo, estava um procedimento econômico que foi
duramente criticado pelos fundadores do liberalismo, como Adam Smith,
a saber: o protecionismo. É correto dizer que uma das determinações mais
conhecidas do protecionismo era:
a) a fisiocracia.
b) o pacto colonial ou exclusivo colonial.
c) o desfavorecimento intencional da balança comercial.
d) a desvalorização da moeda nacional.
e) o despotismo esclarecido.

Questão 4
(UFRS) Considere as seguintes afirmações a respeito do mercantilismo:
I.	Por mercantilismo entende-se um conjunto de ideias e práticas
econômicas adotadas pelo Estado Absolutista.
II.	O estímulo à expansão marítima e colonial e o estabelecimento de
monopólios caracterizam as políticas mercantilistas.
III.	Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra são países nos quais a
política mercantilista alcançou grande desenvolvimento.
Quais estão corretas?
a) apenas I
b) apenas II
c) apenas III
d) apenas II e III
e) I, II e III

