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 Aluno (a): ___________________________________________ 

TRABALHO BIMESTRAL DE HISTÓRIA 

1) Sobre a Carta Magna inglesa de 1215, é correto afirmar que: 

a) foi assinada pelo rei João Sem Terra, consolidando a separação entre a Inglaterra e o 

Papa, tornando-o chefe da Igreja. 

b) determinou que os bens da Igreja passariam às mãos da nobreza inglesa que apoiava 

o rei João Sem Terra, instituindo a monarquia constitucional. 

c) proclamou o rei João Sem Terra, Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda, 

desencadeando uma onda de nacionalismo extremado. 

d) foi imposta pela nobreza inglesa ao rei João Sem Terra, limitando o poder real e 

obrigando-o a respeitar os direitos tradicionais de seus vassalos. 

e) criou o Parlamento inglês bicameral constituído pelas câmaras dos lordes e dos 

comuns, impondo ao rei João Sem Terra a declaração de Direitos "Bill of Rights". 

2) 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. 

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. 

 

3) Observe a charge alemã abaixo, satirizando o líder da Revolução Puritana 

inglesa, Oliver Cromwell, e, de acordo com seus conhecimentos históricos, 

responda à questão seguinte. 

 
É possível afirmar que o artista ao satirizar Cromwell estava relacionando-o ao 

fato de o autointitulado Lorde Protetor: 



a) ter se tornado rei da Inglaterra. 

b) ter cortado a cabeça de Carlos I. 

c) ter se tornado um ditador durante a República Inglesa. 

d) ter reinstaurado a monarquia. 

e) ter reaberto o Parlamento. 

4) Leia o texto a seguir sobre algumas das razões que levaram à chamada 

Revolução Gloriosa e responda à questão a seguir: 

“Satisfeitos com a política de Carlos II contra a Holanda, os capitalistas ingleses não se 

sentiam entretanto contentes com a sua atitude, e ainda menos com a de Jaime II, em 

relação à França, que se transformara na mais temível concorrente da Inglaterra no 

comércio e as colônias. (...) A luta econômica contra a França, a luta por uma religião 

mais adaptada ao espírito capitalista, provocaram a revolução de 1688.” 

MOUSNIER, R. História Geral das Civilizações. Os séculos XVI e XVII. São Paulo: 

Difel, 1973. v. 9, p. 324. 

Sobre a Revolução Gloriosa de 1688/1689, pode-se afirmar que ela: 

 

a) representou a vitória de setores reacionários no espectro inglês e o retorno à 

descentralização típica do mundo medieval. 

b) significou, após a afirmação temporária de governos protestantes, um retorno à 

tradição britânica de governos católicos. 

c) foi o momento no qual o anglicanismo afirmou-se definitivamente como religião de 

Estado na Inglaterra. 

d) representou uma derrota da teoria do direito divino e o triunfo da teoria do contrato 

entre o soberano e o povo. 

e) representou a vitória da teoria da separação dos três poderes e de um estado 

democrático baseado no sufrágio. 

 

5) Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome de Guilherme III, depois 

de ter assinado o Bill of Rights, com as limitações impostas pelo Parlamento à 

monarquia. Sobre essas limitações é correto dizer que: 

a) instituíam um ministério composto pela nobreza latifundiária e a burguesia urbana. 

b) instituíam o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a tolerância a todos os 

cultos, o que foi confirmado pelo rei, apesar de ele católico extremado. 

c) combatiam a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a propriedade privada. 

d) dispensavam a aprovação das Câmaras para o aumento dos impostos. 

e) configuraram um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia 

absoluta vigente por uma monarquia constitucional. 

 

6) Sobre o iluminismo, é correto afirmar que: 

a) defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos 

individuais e eliminaria os resquícios feudais ainda existentes 

b) propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio 

favorável, para assegurar o direito de propriedade 

c) criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo 

e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos 

d) acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as 

desigualdades sociais e garantir as liberdades individuais 

e) consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada 

pela influência da Igreja Católica sobre a sociedade, através da educação 



7) Explique o que foi a Revolução Industrial. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) Em qual ideal filosófico desenvolvido na Europa Ocidental no século XVIII foi 

inspirada a elaboração da Constituição dos EUA. 

a. Iluminismo. 

b. Socialismo. 

c. Escolástica. 

d. Idealismo. 

e. Materialismo 

 

9) Qual o objetivo principal da Carta Constitucional dos EUA ter sido elaborada 

com poucos artigos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10) Explique com detalhes a Guerra de Independência Americana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CORREÇÃO DA AULA DO DIA 22/04 

1) Sim. O Iluminismo. 

2) Quando se fala que todos são iguais em direito à vida, liberdade e busca da 

felicidade, justos poderes de governo, consentimento dos governados, etc. 

3) Trata-se da ideia de que o governo deve proteger sua população e garantir 

que ela possa buscar a felicidade, mas caso se torne despótico, autoritário, 

abusivo, cabe aos governados derrubá-lo e instituir um novo governo. 

 

 

 


