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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.



- Fim do Absolutismo Monárquico.

- Fim do Antigo Regime.

- Abolição dos privilégios sociais.

- Ascenção da classe burguesa.

- Direitos do Homem e do cidadão.

- Governos com poderes limitados.

- Desenvolvimento do Capitalismo.

- Exemplo para liberdade nas Américas...
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01. O que foi a Revolução Inglesa e por que foi tão 
importante?
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RESPOSTA:

A Revolução Inglesa foi a primeira das grandes revoluções
burguesas, que almejava legitimidade política (século XVII). Com a
revolução, a burguesia conseguiu combater o estado absolutista e
reformular a estrutura política, o que culminaria na modelo da
Monarquia Parlamentarista em 1688.
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O autor do texto está se referindo:

A) à força da marinha inglesa, maior potência naval da Época Moderna.
B) ao controle pela coroa inglesa de extensão de áreas coloniais.
C) ao fim da monarquia absolutista, com a crescente supremacia política do
parlamento.
D) ao desenvolvimento da indústria têxtil, especialmente dos produtos de lã.
E) às disputas entre burguesia comercial e agrária, que caracterizavam o período.

02. (Unesp-SP) ... o período entre 1640 e 1660 viu a destruição de
um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política
dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente.

HILL, Christopher. A Revolução Inglesa de 1640. Lisboa, Presença, 1981
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a) a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra
através do comércio.
b) a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o
desenvolvimento econômico.
c) a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses
nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento.
d) o movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas
obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas.
e) a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de um
acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim.

03. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de 
industrialização na Inglaterra do século XVIII foi:


