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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 14  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 10º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- História B -Analisar a articulação entre o estado absoluto e a sociedade de 

ordens. 

Reconhecer que o poder social da burguesia em finais do século XVIII 

resultou de dinamismos mercantis e da aliança com a coroa, num quadro de 

fortalecimento do poder régio. 

Área de Integração- Compreender que as mudanças que ocorrem na 

organização social dependem e implicam ruturas político-ideológicas. 

Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo 

(A, B, C, D, H, I) 

Título/Tema(s) do Bloco 

A sociedade de ordens ou estados  

 

1. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

a) O monarca absoluto concentrava em si toda a autoridade do Estado. 

b) Os reis absolutos tinham limitações ao seu poder, como a obrigação de respeitarem o direito 

natural e o consuetudinário. Para controlar a sua atuação, criaram órgãos próprios. 

c) Na monarquia absoluta, o rei utilizava a vida em corte para dar maior visibilidade à nobreza e ao 

clero. 

d) Versalhes é o paradigma da corte real no tempo da monarquia absoluta em França, sendo lugar de 

governação e de ostentação do poder. 

2. Completa a frase com o termo em falta. 

 

A __________ designa o corte de cabelo praticado nos eclesiásticos, que lhes deixava uma coroa 

rapada no alto da cabeça. 

 

 

 

3. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

a) Durante o Antigo Regime prevaleceu na Europa uma sociedade hierarquizada em ordens ou 

estados. 

b) A organização social do Antigo Regime garantia um tratamento igualitário a todos os seus 

membros. 

c) A existência de estatutos jurídicos próprios determinava a importância conferida a cada indivíduo 

na sociedade dos séculos XVI a XVIII.  
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d) Clero, nobreza e terceiro estado constituíam grupos sociais homogéneos, sem qualquer 

hierarquização no seu interior. 

 

4. Pierre Goubert descreveu o Antigo Regime como "o regime da diversidade jurídica e 

administrativa, da complicação e do privilégio". 

Seleciona a opção correta. 

 

A afirmação está correta porque, durante o Antigo Regime, a sociedade estava... 

 

a) fracionada numa pluralidade de grupos com privilégios e obrigações equiparadas.  

b) fracionada numa pluralidade de grupos com as mesmas obrigações, mas privilégios distintos. 

c) fracionada numa pluralidade de grupos com privilégios e obrigações distintas. 

 

 

 

*Exercícios retirados da Escola Virtual. 


