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(Iluminismo e Revolução Industrial) 
 
1. 

Considerando a gênese do capitalismo industrial na Inglaterra do século XVIII, marque (V) para as afirmações 

verdadeiras e (F) para as falsas. Depois assinale a alternativa correta: 

(  ) O cercamento de terras comunais foi fundamental para o crescimento da indústria têxtil e teve como 

consequência o êxodo de camponeses para as cidades. 

(  ) O desenvolvimento do trabalho industrial foi beneficiado pelo invento de máquinas movidas a eletricidade, 

que dispensavam a mão de obra humana. 

(  ) Apenas homens adultos eram empregados nas casas de trabalho fabril, mantidas pela Coroa real e reguladas 

por uma legislação criada no Parlamento. 

( ) As colônias inglesas na América tanto forneciam matéria-prima para as fábricas metropolitanas quanto 

compravam os produtos finais do trabalho fabril. 

(  ) O sucesso do empresariado capitalista estava relacionado com o fracasso do absolutismo real e o ingresso das 

classes empresariais no governo do Estado. 
 

a) V – F – F – V – V. 

b) V – F – F – F – V. 

c) F – F – F – V – F. 

d) F – V – F – V – V. 

e) V – V – F – F – F. 

 

2. 

 A respeito do processo revolucionário francês do final do século XVIII, assinale a alternativa que contém uma 

afirmação verdadeira: 
 

a) Os revolucionários franceses, membros do Primeiro e do Segundo Estados, se revoltaram contra o tratamento 

especial dado pela Coroa ao Terceiro Estado. 

b) Os girondinos eram os revolucionários mais moderados que aspiravam manter a monarquia real, enquanto os 

revolucionários jacobinos eram republicanos mais radicais. 

c) O governo constitucional dos revolucionários terminou quando o rei Luís XVI reuniu exércitos estrangeiros e 

restabeleceu sua soberania absoluta. 

d) Os jacobinos e girondinos conseguiram governar a França revolucionária sem que as profundas diferenças 

entre um grupo e outro ameaçasse a coesão governamental. 

e) Apesar das tentativas da família real exilada e do general Napoleão Bonaparte em restabelecer a monarquia 

real, a França nunca mais foi governada por um monarca. 
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3.  

“Constituída de 35 volumes, contou com o trabalho de 130 colaboradores: Montesquieu contribuiu com um 
artigo sobre estética; Quesnay e Turgot versaram sobre economia; Rousseau discorreu sobre música e Voltaire e 

Hans Holbach sobre filosofia, religião e literatura. 

Embora pretendesse mostrar a unidade íntima entre a cultura e o pensamento humano, as opiniões de seus 

autores divergiam muito. Sobre religião, por exemplo, era difícil chegar-se a um consenso, já que havia deístas e 

ateístas” 
VICENTINO, C. História Geral. Ensino médio. São Paulo: Scipione, 2000. p. 239. 

As características acima expostas referem-se à obra conhecida como: 

a. Contrato Social. 

b. Segundo Tratado do Governo Civil. 

c. Enciclopédia. 

d. Cartas inglesas. 

e. Cartas persas. 

 

4. 

(UFG-2013) Leia as informações a seguir: 

 

Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai: “O 
negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está 

funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora”. 
 

Disponível em: http://www.ampltd.co.uk/digital_guides/ind-rev-series-3-parts-1-to-3/detailed-listing-part-1.aspx. Acesso em: 29 out. 

2012.(Adaptado). 

 

a) puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica. 

b) gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio. 

c) gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de desgelo das calotas polares. 

d) industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica. 

e) industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. 

 

5. 

(Aman-2015) O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de 

recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo da __________ na Revolução 

Industrial. 

 

Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é: 

 

a) Alemanha 

b) Holanda 

c) Itália 

d) Inglaterra 

e) Espanha 

 

 

Discursivas 

 

1) O que pretendia o movimento Iluminista? 

 

 

 

 

2) cite e explique pelo menos duas consequências da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra para os campos 

da economia e da organização social. 
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