


2

DATA: 21 DE SETEMBRO. 
REVISÃO PARA A 3ª AVALIAÇÃO

Conteúdos: 

• A ERA DAS REVOLUÇÕES: INLGESA,  

INSDUSTRIAL E FRANCESA.

• A VINDA DA FAMÍLIA REAL PARA O BRASIL –

Processo de Independência do Brasil.

Recursos: Questões objetivas que serão discutidas e 

respondidas na sala de aula.
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01. Explique as condições históricas que favoreceram o 
desenvolvimento da Revolução Inglesa, no século XVII.
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 Deslocando-nos entre os séculos XV e XVI, observamos que a burguesia foi

sistematicamente beneficiada pelas ações políticas empreendidas pela dinastia

Tudor. Tal associação estabeleceu o claro desenvolvimento do comércio e do

mercantilismo na Inglaterra. Tal situação mudou drasticamente quando a dinastia

Stuart assumiu o poder visando fortalecer a autoridade real e ampliando a cobrança

de impostos sobre as atividades comerciais. Dessa forma, a burguesia entrou em

choque com o governo desenvolvendo as tensões que culminaram na Revolução

Inglesa.
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02. A morte de Cromwell, em 1658, desencadeou uma nova onda
revolucionária na Inglaterra, pois seu filho e sucessor, Richard, não
conseguiu ter a mesma força política do pai. A situação na Inglaterra só se
estabilizou em 1688, com a chamada:

a) Revolução Anarquista.
b) Reforma Anglicana
c) Revolução dos Navegadores
d) Revolução Gloriosa
e) Revolução Industrial
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 Oliver Cromwell: uma das principais figuras da revolução, que proclamou a

República em 1649, assumindo o governo inglês. Faleceu em 1658. A chamada

Revolução Gloriosa completou o processo revolucionário desencadeado na

Inglaterra. A solução encontrada foi o modelo da Monarquia Parlamentarista, no

qual há a representação simbólica do monarca, porém as decisões políticas efetivas

são tomadas pelo parlamento, que tem como representante periódico um

Primeiro-Ministro.
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03. Quais as Causas da Revolução Inglesa?

• Concentração do poder pela nobreza, representada pela dinastia Stuart;

• Disputa por maior poder político pela burguesia puritana;

• Descontentamento social da pequena burguesia e do campesinato;

• Disputas religiosas de fundo entre católicos e protestantes
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05. Quais as Consequências da Revolução Inglesa?

A Revolução Inglesa teve duas consequências principais:

• Estabeleceu um modelo de monarquia parlamentarista, com o centro de
poder se deslocando para o parlamento (como é até hoje);
• Abriu caminho para que a burguesia nacional prosperasse; um primeiro
passo para a Revolução Industrial Inglesa no século seguinte.

https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/revolucao-industrial/
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06. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Qual
das alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial?

A - Presença de petróleo no território; mão de obra em abundância; capital da nobreza
para investimentos; presença de grande quantidade de máquinas importadas da
França.
B - Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de artesãos; boas reservas de
carvão mineral; contatos comerciais com a Índia.
C - Presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu
território; mão de obra em abundância; capital da burguesia para investimentos em
indústrias; mercado consumidor.
D - Grandes investimentos em transporte marítimo; grandes reservas de petróleo; mão
de obra estrangeira em abundância; relações comerciais com o Brasil.
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07. Sobre a condição de vida dos operários (trabalhadores das fábricas) na época
da Revolução Industrial é correto afirmar que:

A - Tinham apenas férias remuneradas como direito trabalhista, podiam se
organizar livremente em sindicatos, recebiam salários justos que lhes permitiam
viver de forma digna.
B - Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco, o
ambiente de trabalho apresentava péssimas condições.
C - Trabalhavam apenas 5 dias por semana, recebiam vários benefícios trabalhistas,
tinham um ambiente de trabalho em boas condições.
D - Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de trabalho, não
apresentavam problemas de saúde relacionados ao trabalho.
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08. Um dos principais movimentos trabalhistas contra as péssimas 
condições de trabalho na Revolução Industrial ficou conhecido 
como Ludismo. Qual das alternativas abaixo explica melhor este 
movimento?
A - Os ludistas buscavam negociar melhores condições de trabalho 
com os donos das indústrias.
B - Os ludistas protestavam através de passeatas e outras 
manifestações pacíficas contra as condições de trabalho dos 
operários.
C - Os ludistas buscavam, através das eleições, eleger 
representantes do movimento para lutar pelas causas trabalhistas.
D - Também conhecidos como "quebradores de máquinas", os 
ludistas invadiam fábricas e quebravam as máquinas numa forma 
de protesto e revolta com relação às péssimas condições de 
trabalho enfrentadas pelos operários.
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09. Podemos apontar como uma das principais causas
da Revolução Francesa:
A - As guerras de conquistas promovidas e comandadas
por Napoleão Bonaparte.
B - A grande influência da burguesia e dos trabalhadores
urbanos no sistema político da França.
C - As fraudes eleitorais que existiam na França durante as
eleições para monarca e ministros.
D - A revolta de grande parte da população francesa
(burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos) gerada
pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia
absolutista.
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10. Um dos fatos históricos mais importantes
da Revolução Francesa foi:

A - A decretação de leis que garantiam
igualdade de direitos na França em 1789.
B - A união do clero e da burguesia em prol da
derrubada da monarquia e implantação da
República.
C - A Queda da Bastilha (principal prisão
política da monarquia francesa) em 14 de julho
de 1789.
D - O apoio de Napoleão Bonaparte ao governo
do monarca Luís XVI.
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ESTUDAR PARA A PROVA!

Abraço e até a próxima aula = ) 
@keuricampelo


