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As monarquias francesa e inglesa na Baixa Idade 

Média e as monarquias atuais 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo principal desta sequência didática é compreender o processo de formação das 

monarquias na França e na Inglaterra durante a Baixa Idade Média. Além disso, os objetivos gerais são 

analisar a importância da Magna Carta e do Parlamento na Inglaterra, bem como identificar algumas 

características medievais que fazem parte da configuração da monarquia inglesa, ainda em vigor. 

Nesta sequência didática, os estudantes farão, individualmente, a análise da Magna Carta além de 

pesquisa e apresentação, em grupo, sobre monarquias atuais. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer como se desenvolveram as monarquias – a exemplo dos casos francês e inglês 
– durante a Baixa Idade Média. 

• Compreender a importância da Magna Carta e do Parlamento, no caso inglês. 

• Identificar algumas características medievais que ajudam a pensar na atual configuração 
da monarquia inglesa que ainda vigora. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

A formação e o funcionamento  
das monarquias europeias:  
a lógica da centralização política  
e os conflitos na Europa 

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias  
e suas principais características com vistas à compreensão das razões da 
centralização política.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Baixa Idade Média e formação das monarquias europeias 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: na sala de aula ou em outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, caneta, lápis e borracha. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens  
Material de referência:  

• Imagem de mercadores belgas na Inglaterra. Disponível em: <www.nbbmuseum.be/en/2009/12/sterling.htm>.  

• Imagens da Magna Carta. Disponível em: <www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction>.  

• Imagem do exterior do Palácio de Westminster. Disponível em: <https://whc.unesco.org/en/list/426>.  

• Imagens da Câmara dos Comuns. Disponível em: <www.parliament.uk/business/news/2013/april/sittings-of-the-
house-of-commons-on-17-april/>. 

• Imagem do Trono da Coroação da Abadia de Westminster. Disponível em: <www.westminster-abbey.org/about-
the-abbey/history/the-coronation-chair/>.  
Acesso em: 12 jul. 2018. 

Inicie a sequência didática com um breve levantamento diagnóstico dos conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre o tema em questão. Compreender o conceito “monarquia” é uma 

habilidade necessária para o desenvolvimento desta sequência didática, por isso, faça perguntas como: 

“O que é uma monarquia?”, “Desde de quando existem monarquias?”, “Atualmente, ainda existem 

monarquias?”, “O Brasil já foi uma monarquia?”. 

Depois de ouvir as respostas, se achar necessário, faça comentários de modo que eles 

compreendam o conceito formal de monarquia. Esclareça que a monarquia é o sistema no qual o chefe 

de Estado é um monarca, que possui poder vitalício, ou seja, será monarca até a morte ou até o 

momento em que abdicar de sua posição. Comente com a turma que muitas monarquias possuem um 

sistema hereditário de sucessão, isto é, diante da inviabilidade de um monarca ocupar o poder, a coroa 

é transferida para um membro de sua família da geração seguinte, geralmente para um filho ou filha.  

Em seguida, explique aos alunos que as primeiras formas de monarquia surgiram no antigo 

Egito e na Mesopotâmia há milhares de anos. No Brasil, a primeira experiência de instauração de um 

regime monárquico de caráter hereditário ocorreu somente no século XIX, durante o qual Dom Pedro 

I e Dom Pedro II foram monarcas. Atualmente, ainda existem algumas monarquias no mundo, e elas 

podem ser classificadas basicamente em dois grupos: monarquia constitucional, aquela em que o 

poder do monarca é limitado por uma Constituição e por um parlamento; e monarquia absolutista, 

aquela em que o monarca exerce todo o poder político no país. 

Durante a aula peça para aos alunos que façam registros do que está sendo exposto e que, a 

qualquer momento, informem sobre suas dúvidas e façam observações relacionadas ao conteúdo. 

Anote conceitos na lousa que deverão ser registrados durante a aula, tais como: Alta Idade Média e 

fragmentação política; Baixa Idade Média e centralização política; relação da burguesia com o 

centralismo do poder nas mãos do rei; Magna Carta; Parlamento; e cerimônias atuais da Inglaterra 

https://www.nbbmuseum.be/en/2009/12/sterling.htm
https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction
https://whc.unesco.org/en/list/426
https://www.parliament.uk/business/news/2013/april/sittings-of-the-house-of-commons-on-17-april/
https://www.parliament.uk/business/news/2013/april/sittings-of-the-house-of-commons-on-17-april/
https://www.westminster-abbey.org/about-the-abbey/history/the-coronation-chair/
https://www.westminster-abbey.org/about-the-abbey/history/the-coronation-chair/


 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

com origem na Baixa Idade Média, como a da coroação do monarca e a cerimônia de abertura do 

Parlamento inglês. Ao final da aula, verifique os registros. 

Ressalte que durante a Alta Idade Média, período que se estende do ano 476 até 

aproximadamente o ano 1000, o poder era fragmentado e exercido localmente pelos senhores feudais. 

No entanto, partir da Baixa Idade Média, período que compreende o ano 1000 até o ano 1453, iniciou-

se um processo de centralização política nas mãos dos monarcas europeus. É importante ressaltar 

também que a burguesia, classe até então formada basicamente por comerciantes, teve papel 

fundamental no processo de formação das monarquias centralizadas europeias. Afinal, um país 

unificado, com as mesmas leis, os mesmos impostos, com estradas comuns e com uma padronização 

do sistema de pesos e medidas facilitava a realização dos negócios da burguesia, o que explica o apoio 

dessa classe à centralização do poder nas mãos dos reis.  

Projete a imagem de mercadores belgas na Inglaterra. Essa imagem foi produzida na Baixa 

Idade Média. Analise a imagem com a turma, faça perguntas como: “O que as pessoas estão fazendo 

na imagem?”, “Quais são os gestos que elas fazem?”, “Quais são os animais que aparecem na 

imagem?”, “O que esses animais indicam?”.  

Os personagens são comerciantes da região de Flandres, região ao norte da atual Bélgica, 

comprando lã na Inglaterra. Os personagens estão se cumprimentando, como se estivessem fechando 

um acordo. Um dos personagens abre a bolsa, provavelmente para pagar a compra. As ovelhas indicam 

o comércio de lã. Essa representação demonstra o comércio que ocorria desde o século XII entre 

Flandres e a Inglaterra.   

Na França, o processo de centralização iniciou-se com Hugo Capeto, o primeiro monarca da 

dinastia capetíngia. A dinastia capetíngia governou a França por mais de 300 anos e, durante essa 

dinastia, os monarcas franceses tomaram muitas medidas que ajudaram no processo de centralização 

do poder, como: unificação do sistema de impostos; criação de um exército mercenário; e 

monetarização da economia, obrigando à utilização de uma única moeda para realizações comerciais 

em todo o reino da França. Após a dinastia capetíngia, teve início a dinastia da Casa de Valois, esta 

governou a França de 1328 até 1589. Durante sua existência, que correspondeu ao final da Baixa Idade 

Média, houve uma grande crise na França motivada pela Guerra dos Cem Anos, por epidemias de peste 

e revoltas camponesas. Interessante observar que, mesmo diante desse contexto, a centralização do 

Estado e a aliança entre o rei e a burguesia perduraram. 

Na Inglaterra, o processo de formação da monarquia iniciou-se com a invasão de Guilherme, 

o Conquistador. Este partiu da Normandia e ocupou a Inglaterra em 1066. Guilherme constru iu 

castelos, com o objetivo de demarcar sua conquista, a Torre de Londres, por exemplo, começou a ser 

construída em seu governo.  

Apesar de ter deixado importante legado para monarquia inglesa, o reinado de Guilherme 

marcou o início de uma disputa pelo poder político entre monarca e senhores feudais. Um dos marcos 

dessa disputa foi a imposição da Magna Carta, no ano de 1215.  
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Projete imagens da Magna Carta. A Magna Carta foi imposta a João I, conhecido como João 

Sem Terra, por nobres ingleses, os chamados barões. João I governou por mais de uma década, 

aumentou progressivamente os impostos e foi considerado incompetente política e militarmente. Com 

a Magna Carta, o poder do rei foi limitado por um Conselho de 25 barões, o qual, anos depois, 

transformou-se no Parlamento inglês.  

Somente durante o Reinado de Eduardo III (1272-1307), o Parlamento inglês foi dividido em 

duas assembleias, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era composta 

de membros da nobreza e do clero (norma que se mantém até hoje). Já a Câmara dos Comuns era 

composta da baixa nobreza e de membros da burguesia. Atualmente, qualquer cidadão inglês, desde 

que eleito pelo povo, pode ocupar um lugar na Câmara dos Comuns.  

Projete a imagem do exterior do Palácio de Westminster. Hoje, o Palácio de Westminster é a 

sede do Parlamento inglês, nele ficam a Câmara dos Comuns e a dos Lordes.  

Projete imagens da Câmara dos Comuns. Atualmente é a Câmara dos Comuns que governa de 

fato a Inglaterra. Ao todo são eleitos 650 deputados para a Câmara dos Comuns, e o partido com mais 

deputados escolhe o Primeiro Ministro. O Primeiro Ministro tem papel similar ao de um presidente, 

porém, diferentemente do regime político presidencialista, o Primeiro Ministro exerce somente o 

comando do poder Executivo, como Chefe de Governo. Já a rainha ou o rei da Inglaterra são 

considerados os Chefes do Estado, cabendo a estes participar de cerimônias e mediar as relações entre 

os poderes. O processo de fortalecimento da Câmara dos Comuns continua até hoje. Em 2007, foi 

aprovada uma Lei na Inglaterra que acabou com a hereditariedade na Câmara dos Lordes o que, no 

médio prazo, acabará com o poder da nobreza inglesa, uma vez que os novos membros da Câmara dos 

Lordes terão de ser eleitos.  

Muitas cerimônias da monarquia inglesa ocorrem desde a Baixa Idade Média, como a abertura 

das sessões anuais do Parlamento e a coroação de um novo monarca. A coroação de um novo monarca 

segue um ritual adotado desde a Coroação de Eduardo II, no início do século XIV. Os monarcas ingleses 

são coroados na Abadia de Westminster, no mesmo trono da coroação de Eduardo II. Abaixo do trono, 

no dia da coroação, é colocada uma pedra, chamada Pedra do Destino, essa pedra também é utilizada 

desde o século XIV.  

Projete a imagem do Trono da Coroação da Abadia de Westminster. Esse trono é utilizado 

desde Eduardo II nas coroações dos monarcas ingleses. Abaixo dele, vê-se o espaço onde a Pedra do 

Destino é colocada. Atualmente a pedra fica na Escócia, indo para a Abadia apenas para as coroações. 

Ao final da aula, verifique os registros feitos pelos alunos no caderno. 
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Aula 2 – Análise da Magna Carta de 1215. 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras. 
Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta, dicionário (físico ou online), e acesso à internet para 
utilização do conteúdo descrito a seguir: 

• “Trechos da Magna Carta” (Magna Charta Libertatum), disponível em: 
<http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/MAGNA%20CARTA%20-
%20PORTUGU%C3%8AS.pdf> (acesso em: 26 ago. 2018)  

Caso isso não seja possível todos acessarem, projete ou escreva o texto no quadro.  

Retome as discussões feitas na aula anterior apontando que, durante a Baixa Idade Média, 

iniciou-se um processo de centralização do poder na figura dos monarcas ingleses e franceses. Esse 

processo foi apoiado pelos grandes comerciantes, que lucravam com as medidas desses monarcas, 

como: a criação de exércitos mercenários, a padronização de pesos e medidas, a unificação dos 

impostos, a monetarização da economia, entre outras. Na Inglaterra, a nobreza e, posteriormente, a 

burguesia comercial, pressionaram os monarcas por participação política. Relembre, então, a 

importância da Magna Carta, de 1215, como um marco da origem do Parlamento inglês, que se 

consolidou anos depois.  

Reforce mais uma vez que a monarquia é um sistema de governo que ainda existe em  

alguns países do mundo. Na maioria dos países onde ela está presente, o poder do rei é limitado pela 

Constituição e pelo Parlamento, e, portanto, é classificada como monarquia constitucional. Já em alguns 

lugares, onde o monarca possui todos os poderes, a monarquia é classificada como absolutista. Em 

seguida, ressalte que muitos rituais da monarquia inglesa, na atualidade, existem desde a Baixa Idade 

Média, como as sessões de abertura do Parlamento ou a cerimônia coroação dos monarcas ingleses. 

Explique aos alunos que a Magna Carta é um dos documentos jurídicos mais importantes da 

humanidade porque nela foi expressa, pela primeira vez, a ideia de que o poder do rei deve ser limitado 

à vontade do povo. Atualmente, existem quatro Magnas Cartas preservadas, na época foram 

produzidas dezenas de cópias. Conforme vimos, uma delas foi projetada na aula anterior. Ela possui 

ao todo 63 artigos que tratam dos mais variados assuntos. 

Nesta aula, os alunos vão fazer individualmente a leitura e a interpretação de trechos da Magna 

Carta e responderão a um questionário que deverá ser entregue no final da aula. Distribua para cada 

aluno o texto “Trechos da Magna Carta de 1215” impresso ou reproduza-o no quadro. Fique atento para 

esclarecer possíveis dúvidas sobre o significado de algumas palavras desconhecidas pelos alunos. Peça 

que retirem uma folha do caderno, preencham um cabeçalho com seus dados de identificação e copiem 

as questões nessa folha. Em seguida, replique o questionário logo abaixo no quadro.   

http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/MAGNA%20CARTA%20-%20PORTUGU%C3%8AS.pdf
http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/MAGNA%20CARTA%20-%20PORTUGU%C3%8AS.pdf
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Trechos da Magna Carta de 1215 

“João pela graça de Deus rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da 

Normandia e da Aquitânia, e conde de Anjou, aos seus arcebispos, bispos, abades,  

condes, barões, justiceiros, florestanos, sheriffe, administradores, ministros, e a todos 

os outros oficiais e leais súditos seus, Saudação. 

1 – Em primeiro lugar, nós garantimos a Deus e por esta presente carta 

confirmamos, para nós e para nossos herdeiros, perpetuamente, que a Igreja inglesa 

será livre e desfrutará de todos os seus direitos e de suas liberdades sem que se possa 

diminuí-los, permanecendo intactos e invioláveis.  

[...] 

8 – Nenhuma viúva será compelida a casar, enquanto desejar viver sem 

marido. Mas ela deve assegurar que não casará sem o consentimento real, se ela 

recebeu suas terras da Coroa; ou sem o consentimento do senhor de quem ela recebeu 

as terras.  

[...] 

20 – Um homem livre não poderá ser multado por um pequeno delito a não 

ser em proporção ao grau do mesmo; e por um delito grave será multado de acordo 

com a gravidade do mesmo, mas jamais tão pesadamente que possa privá-lo de seus 

meios de vida. Do mesmo modo, tratando-se de um mercador, deverá ter este 

resguardada a sua mercadoria; e de um agricultor, deverá ter este resguardado o 

equipamento de sua granja – se estes se encontrarem sob a mercê de uma corte real 

[...]. 

23 – Nenhuma localidade ou pessoa será forçada a construir pontes sobre rios, 

exceto aqueles com uma antiga obrigação a fazê-lo.  

[...] 

28 – Nenhum delegado ou meirinho tomará trigo ou outros bens móveis de 

qualquer homem sem imediato pagamento, a menos que o vendedor voluntariamente 

lhe ofereça crédito. 

[...] 

30 – Nenhum sheriff, meirinho ou outra pessoa tomará cavalos ou carroças de 

qualquer homem livre sem o seu consentimento. 

[...] 

35 – Haverá em todo o reino uma única medida para o vinho, para a cerveja, e 

para o trigo, o quarter de Londres. Haverá uma única largura para os tecidos tintos, 
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avermelhados, ou ‘halberjects’, a saber, duas varas entre as curelas. Os pesos serão 

igualmente padronizados. 

[...] 

39 – Nenhum homem livre será detido ou aprisionado, ou privado de seus 

direitos ou bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou despojado, de algum modo, 

de sua condição; nem procederemos com força contra ele, ou mandaremos outros 

fazê-lo, a não ser mediante o legítimo julgamento de seus iguais e de acordo com a  

lei da terra. 

[...] 

61 – Desde que concedemos todas estas coisas, por Deus, e para a melhor 

ordenação de nosso reino, e para aquiescer a discórdia que se levantou entre nós e 

nossos barões; e desde que desejamos que elas sejam desfrutadas em sua integridade, 

com eficácia duradoura e para sempre – conferimos e afiançamos aos barões a 

seguinte garantia: Os barões elegerão, entre si, vinte e cinco, para guardar, e obrigar a 

observar, com todo o seu poder, a paz e as liberdades concedidas e confirmadas para 

eles por esta carta.[...]  

Se qualquer dos vinte e cinco barões morrer ou deixar o país, ou estiver  

impedido, por qualquer outro motivo, de desempenhar suas obrigações, os demais 

escolherão outro barão em seu lugar, que imediatamente prestará juramento como 

os outros fizeram. Na eventualidade da controvérsia entre os vinte e cinco barões a 

propósito de qualquer matéria atribuída à sua decisão, o veredito da maioria presente 

terá a mesma validade que o veredito unânime dos vinte e cinco [...]”. 

Magna Carta (Magna Charta Libertatum).  

Questionário 

1. Quais são os títulos de João I? A quem ele escreve a Magna Carta? 

2. Uma viúva, segundo a Magna Carta, poderia se casar livremente? 

3. Os artigos 23, 28 e 30, proíbem aos funcionários do rei algumas práticas que eram comuns 
anteriormente. Quais eram essas práticas? 

4. O artigo 39 é considerado um marco para o sistema judiciário, adotado atualmente na maior parte 
dos países do Ocidente. A seguir, faça um pequeno resumo desse artigo.  

5. O artigo 61 da Magna Carta criou uma assembleia formada por barões que com o passar dos anos 
se tornou o Parlamento inglês. Como era organizada essa assembleia de barões? Como os barões 
seriam eleitos para essa assembleia? 
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Respostas esperadas 

1. João I era rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, e conde de 
Anjou. Ele escrevia aos seus arcebispos, bispos, abades, condes, barões, justiceiros, florestanos, 
sheriffe, administradores, ministros, e a todos os outros oficiais e leais súditos seus. 

2. Não, a viúva tinha o direito de permanecer viúva, não sendo obrigada a se casar com ninguém. 
Mas, caso desejasse novo matrimônio, ela deveria pedir autorização para o rei e para o dono das 
terras onde ela vivia. 

3. Os barões eram obrigados a construir pontes sobre rios, com seus próprios recursos. Muitos  
funcionários reais retiravam trigo, cavalos, carroças e outros bens de pessoas livres. Com a Magna 
Carta, isso se tornou proibido. 

4. O artigo 39 afirma que nenhum homem poderá ser punido sem ter um julgamento. Antes o rei 
podia punir sumariamente as pessoas. Após a Magna Carta, isso só pode acontecer mediante 
julgamento por um dos seus pares. 

5. Essa assembleia era composta de 25 barões, eleitos por seus pares. Sempre que um barão 
morresse ou, por qualquer outro motivo estivesse ausente, um novo barão seria eleito pelos 
outros barões. As decisões eram tomadas por maioria simples de votos. 

 

Aula 3 – Pesquisa sobre monarquias atuais 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: laboratório de informática. 
Organização dos alunos: em seis grupos 
Recursos e/ou material necessário: laboratório de informática com conexão à internet, um pen-drive por grupo  
(ou outro dispositivo para arquivar os trabalhos). Caso a escola não possua um laboratório de informática à disposição, 
utilize os celulares dos alunos para as pesquisas ou disponibilize os textos impressos e peça a eles que produzam,  
em casa, cartazes para as apresentações. 

Relembre os alunos de que a Magna Carta, de 1215, é o marco inicial do processo de luta por 

participação política na Inglaterra, processo que perdura até hoje.  O artigo 61 da Magna Carta retira, 

na prática, o poder absoluto do monarca e estabelece a criação de uma assembleia composta de  

25 barões. Essas assembleias de barões foram o embrião do que, anos mais tarde, viria a se tornar o 

Parlamento inglês. Lembre-os de que existem dois tipos de monarquia: a monarquia constitucional – 

adotada pela maior parte dos países, na qual o poder do monarca é limitado por uma Constituição e 

pelo Parlamento –; e a monarquia absolutista – restrita a poucos países, na qual o monarca detém 

todos os poderes.  
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Organize a turma em seis grupos e sorteie um dos seguintes países para cada grupo: Inglaterra, 

Noruega, Espanha, Suazilândia, Arábia Saudita e Japão. Cada grupo deverá pesquisar e preparar uma 

apresentação, que será realizada na próxima aula para os demais colegas da turma e o professor. A 

apresentação deve conter as seguintes informações: 

• nome do(a) monarca do país pesquisado;  

• tempo de existência da monarquia;  

• tipo de sistema monárquico em vigor;  

• poderes exercidos pelo(a) monarca; 

• nome de seu (sua) sucessor(a); 

• rituais de que os reis /rainhas participam e desde quando esses rituais existem; 

• principais curiosidades da monarquia do país pesquisado.  

Organize cada grupo em um computador. Oriente os alunos a salvar as informações e a 

apresentação em seus pen-drives, conforme fazem a pesquisa.  

Durante a pesquisa e a produção das apresentações, circule pela sala de aula/laboratório de 

informática, esclarecendo as dúvidas e auxiliando os grupos em suas atividades. Ao final da aula, peça 

que salvem a apresentação em seus pen-drives e, caso não tenham finalizado a tarefa, solicite que o 

façam em casa. Na próxima aula, serão realizadas as apresentações. É importante ressaltar que as 

fontes de pesquisa devem ser apresentadas para que se crie o hábito de apresentá-las e para formar 

a atitude crítica em relação às informações pesquisadas na internet.  

 

Aula 4 – Apresentações sobre monarquias atuais 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula ou outro local com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, lápis, borracha e caneta. Caso tenha optado pela 
produção de cartazes, o projetor multimídia não será necessário. 

Chame um grupo de cada vez à frente da sala de aula e peça que inicie sua apresentação. Após 

cada apresentação faça comentários sobre o funcionamento da monarquia do país correspondente ao 

grupo, corrija os erros que, por ventura, tenham aparecido nas apresentações.  

Termine a aula fazendo um apanhado geral do que foi comentado nas apresentações, como 

os dois tipos de monarquia apresentados. Inglaterra, Espanha, Noruega e Japão são monarquias  

constitucionais, já Suazilândia e Arábia Saudita são monarquias absolutistas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada um deles: 

• compreende o processo de formação das monarquias na Inglaterra e na França; 

• entende a importância da Magna Carta e do Parlamento na Inglaterra; 

• identifica algumas características medievais que fazem parte da atual configuração da 
monarquia inglesa, ainda em vigor;  

• compreende que existem diferenças e semelhanças no funcionamento e na organização 
de algumas monarquias pelo mundo. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A Magna Carta de 1215 é considerada um dos documentos mais importantes da história inglesa e 
de muitos países porque nela estão alguns dos princípios que regem a atual democracia. Sobre a 
Magna Carta é correto afirmar que: 

a) deu mais poderes ao rei João I, uma vez que ele passou a nomear os barões que o auxiliariam 

no governo do país. 

b) foi assinada pelo rei João I, sobre pressão dos barões ingleses, mas essa carta não teve 

importância na história inglesa, uma vez que não foi colocada em prática.  

c) foi imposta pelos barões ao rei João I. Limitava o poder do rei e dava poderes a uma assembleia 

formada por 25 barões. 

d) possuía artigos que favoreciam apenas a nobreza. Nenhum artigo da Magna Carta favoreceu 

os grandes mercadores. 

2. O que é uma monarquia? Quais são as diferenças entre uma monarquia absolutista e uma 
monarquia constitucional?  

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: c. 

2. Monarquia é o sistema político em que o monarca exerce a função de chefe de Estado. Na 
monarquia o poder é vitalício, ou seja, dura por toda a vida e, em geral, é hereditário, passa de pai 
para filho. Monarquia absolutista é aquela em que o rei concentra todos os poderes e governa 
sozinho. Na maior parte dos países que ainda hoje adota a monarquia, esse sistema de governo é 
constitucional, ou seja, o poder do monarca é limitado por uma Constituição e por um Parlamento, 
como ocorre na Inglaterra.  


