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Livro 1 

 

Objetivas: 

 

1) O processo revolucionário inglês tomou a Inglaterra entre os anos de 1642, com o 

início da guerra entre os realistas – favoráveis ao rei Carlos I – e os puritanos e só se 

encerrou com a ascensão de Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra, em 1688. 

Sobre esse processo, considere as afirmativas a seguir. 

                       I.  O conflito entre os realistas e os puritanos teve início pela 

determinação do Parlamento de limitar o poder do rei. 

            I.  Os puritanos formavam um grupo religioso que buscava restabelecer 

o direito divino do rei. 

           III.  Um dos episódios mais marcantes do conflito se deu quando o rei 

Carlos I foi condenado à morte pelos republicanos. 

           IV.  O governo de Oliver Cromwel favoreceu o crescimento da marinha 

mercante inglesa por meio do Ato de Navegação. 

           V.  Ao assumir o governo inglês, por meio da Revolução Gloriosa, 

Guilherme de Orange restabeleceu o absolutismo na Inglaterra. 

Estão corretas: 

a)      I e II apenas. 

b)      I, II e III apenas. 

c)      II, IV e V apenas. 

d)      I, III e IV apenas. 

e)     Todas as alternativas. 

 

 

2)  A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, em 1776, e se espalhou para outras 

nações, como a França, a Bélgica e os EUA no século seguinte. O processo de 

industrialização se caracterizou por um intenso e contínuo desenvolvimento tecnológico. 

Sobre a Revolução Industrial inglesa, assinale a alternativa correta. 

 



a)    O pioneirismo inglês na industrialização tem como uma de suas motivações a 

Revolução Gloriosa que estabeleceu um governo parlamentar, possibilitando a 

ascensão da burguesia ao poder. 

b)  O processo de industrialização inglês teve com um dos seus principais 

estímulos a política da distribuição de terras estabelecida pelo Parlamento, que 

permitiu que pequenos camponeses se dedicassem a criação de ovelhas para a 

produção da lã. 

c)  O aumento da produção durante o processo de industrialização foi decorrência 

das inovações tecnológicas e do estabelecimento do trabalho artesanal e 

doméstico. 

d)   A industrialização permitiu a melhoria das condições de vida dos trabalhadores 

urbanos ingleses. 

e) A industrialização provocou uma intensificação da vida rural, em detrimento da 

vida urbana que caracterizou a Inglaterra até o século XVII. 

 

 

3) Leia o texto a seguir: 

Em julho de 1789, a tensão em Paris era grande, por três razões. Primeiro, a convocação 

dos Estados Gerais havia despertado esperanças de reforma. Segundo, o preço do pão 

subia assustadoramente: em agosto de 1788, um trabalhador parisiense gastava 50% de 

sua renda em pão; em julho de 1789, estava gastando 80%. Um terceiro elemento na 

tensão era o medo de uma conspiração de aristocratas para esmagar a Assembleia. 

Temerosos de que os soldados reais bombardeassem e saqueassem a cidade, os 

parisienses começaram a armar-se. 

             PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. São Paulo: 

Martins Fontes, 2015. P. 328. 

A situação descrita pelo texto deu origem a qual dos episódios abaixo listados dentro do 

processo revolucionário francês? 

a)      O apoio francês à guerra de independência nas Treze Colônias americanas. 

b)   A convocação dos Estados Gerais para estabelecer a cobrança de impostos do 

Primeiro e do  Segundo Estado. 

c)      O estabelecimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

d)      A condenação do rei Luís XVI à morte na guilhotina. 

e)   A Queda da Bastilha, considerada o marco do início da Revolução Francesa. 

 

 

4) A conquista da independência da metrópole na América foi inaugurada pelas Treze 

Colônias inglesas, no ano de 1776. Essas desencadearam um movimento de rebeldia 

contra o domínio da Inglaterra que teve como principal lema a frase: “Nenhuma tributação 
sem representação!” O sentido da frase está relacionado à(s): 



a)      manutenção da intensa exploração colonial por parte de metrópole inglesa. 

b)      dificuldades dos colonos de se proteger contra as tropas francesas. 

c)    novas tributações impostas pela metrópole inglesa na América e busca por 

espaço político dos colonos no Parlamento inglês. 

d)      exigência dos colonos de receber parte dos tributos cobrados. 

e)   revolta contra o favorecimento dos colonos do Sul, que foram isentos do 

pagamento de tributos ingleses. 

 

 

 

 

Discursivas 

 

O Iluminismo foi um movimento filosófico e científico que ocorreu na Europa no 

século XVIII e questionava o Antigo Regime. A respeito Iluminismo, responda: 

1)   Explique a relação entre as ideias iluministas e o objetivo de levar as “luzes da razão” 
para uma sociedade? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2)  Explique o significado de empirismo e a sua importância para o mundo 

contemporâneo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

A estrutura da sociedade francesa no Antigo Regime estava dividida em três ordens 

ou Estados que tinham por base a desigualdade social.  Sobre essa sociedade, 

responda: 





________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

 

 

 


