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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 17  a 21 de agosto). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

  
Ciências Humanas e suas Tecnologias - História 
Ensino Fundamental, 8º Ano 

 
O que é o absolutismo? 
 

O absolutismo foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do 
monarca e surgiu para atender as demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. 

Absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI 
e XIX e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. O poder dos reis 
durante a Idade Média era considerado limitado em comparação com o período absolutista, 
pois havia muita fragmentação política e a influência do rei dependia de uma relação 
de vassalagem, na qual a troca de favores entre reis e nobres garantia o poder real. 

 
À medida que as nações modernas estruturavam-se, principalmente Inglaterra, 

França e Espanha, e que o comércio ressurgia na Europa, uma nova classe social emergia 
com grande poderio econômico: a burguesia. Para a burguesia, a fragmentação política e 
econômica existente desde a Idade Média não era interessante, pois afetava seus 
negócios, principalmente por causa das diferenças de moeda e impostos existentes de uma 
província para outra (mesmo em províncias do mesmo reino, havia essas diferenças de 
moeda e impostos). 

 
A nobreza, por sua vez, via com bons olhos a concentração do poder na figura do 

monarca como forma de garantir o controle das terras que possuía. Assim, a concentração 
do poder nas mãos do rei era uma demanda da burguesia em ascensão e também da 
nobreza. 

Com o poder concentrado no rei, cabia a ele 
a criação de impostos, determinação e imposição das leis, garantir a segurança do r
eino, sufocar rebeliões e revoltas e impedir invasões e ataques estrangeiros. Para que 
isso acontecesse de forma eficiente, foi criada toda uma estrutura administrativa para 
auxiliar os reis em suas várias obrigações. Com a formação dos Estados Nacionais – as 
nações –, o rei determinava a imposição de moeda e idioma único para toda a nação, 
eliminando as diferenças que restringiam a atuação da crescente classe mercantil. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-cerimonia-vassalagem.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/estados-nacionais.htm


Mercantilismo 
Mercantilismo é o conjunto de práticas e idéias econômicas desenvolvidas na Europa 

entre o séc. XV e XVIII. O nome mercantilismo foi criado pelo economista Adam Smith em 
1776. O mercantilismo tinha por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia, para 
isso, era preciso ampliar a economia para dar mais lucro afim de que a população pudesse 
pagar mais impostos. 

Consideravam que a exportação (na linguagem de hoje) é que traria riquezas e 
vantagens e assim começou uma competição comercial. Ocorreu então o metalismo, que 
era o acumulo de moedas dentro do país e isso era considerado um sinal de que o objetivo 
havia sido alcançado. O único recurso encontrado então foi aplicar uma balança comercial 
favorável para manter o equilíbrio monetário que para eles era exportar mais e importar 
menos. 

O Estado teve que tomar medidas para desenvolver o monopólio já que este era 
aplicado com dificuldade. O Estado percebeu que o acumulo de riquezas se dava mais por 
operações mercantis e então condicionou todas as necessidades do comércio exterior. 

Havia vários tipos de mercantilismo onde podemos destacar os principais: 

• Metalismo - também chamado de bulionismo, que quantificava a riqueza de acordo 
com a quantidade de metais preciosos possuídos.   

• Colbertismo – também chamado de mercantilismo industrial, que visava abastecer o 
mercado brasileiro e diminuir as importações de outros países europeus.   

• Mercantilismo Comercial e Marítimo – baseava-se na teoria de comprar barato e 
vender caro. 

 

Sugestões de vídeos para maior compreensão do conteúdo. 
 
https://youtu.be/IRKBsJI6QBg 
https://youtu.be/6S_joCHZrVQ 
https://youtu.be/at01sh12u8A 
https://youtu.be/Znjcqzr-iY4 
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