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REVISÃO PARA A 3ª AVALIAÇÃO

Conteúdos: 
• A ERA DAS REVOLUÇÕES: INLGESA,  INSDUSTRIAL 

E FRANCESA.

Recursos: Questões objetivas que serão discutidas e 
respondidas na sala de aula.
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04.Sobre a Revolução Industrial:

I – Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes 
das atividades mercantis.
II – Ocorreu principalmente na Inglaterra (Primeira Revolução Industrial) e mais tarde 
em alguns países da Europa Ocidental e nos EUA (Segunda Revolução Industrial).
III – Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com 
objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais.
Assinale, agora, a alternativa mais adequada:

A)I e II estão corretas.
B)III e II estão incorretas.
C)todas estão incorretas.
D)todas estão corretas.
E)I e III estão corretas.
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05. Entre os fatores que fizeram da Inglaterra o berço
propício à eclosão da Revolução Industrial, podemos citar os
seguintes:

a) As condições sociais e políticas da época 
eram favoráveis.
b) Com a criação do Banco da Inglaterra, essa 
nação tornou-se o maior centro capitalista da 
época.
c)Mão de obra barata e disponível
d) A supremacia naval inglesa assegurava o 
controle das rotas de distribuição de 
mercadorias.
e) Todas as anteriores.
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06. 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.



6

07. 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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08.  Sobre o contexto histórico da França pré-revolução, é 
verdadeiro afirmar que:

A - O clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles a isenção
tributária (não pagavam impostos).
B - A estrutura social da população francesa não era estratificada.
C - Havia igualdade de direitos, sendo que não havia camadas sociais
privilegiadas.
D - Não havia pobreza, nem miséria, pois existia uma justa distribuição de renda.
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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.

09. Um dos fatos históricos mais importantes da Revolução
Francesa foi:
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A - Eram representantes da monarquia que queriam reestabelecer o regime
monárquico na França.
B - Era um grupo político que representava a alta burguesia e queria evitar uma
participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política.
C - Eram representantes da baixa burguesia e defendiam uma maior
participação popular no governo.
D - Eram integrantes do clero e defendiam maior participação da Igreja na
política francesa.

10. Durante o processo revolucionário quem eram os
girondinos e o que defendiam?
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Abraço e até a próxima aula = ) 

@keuricampelo


