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1. Explique com suas Palavras sobre o Liberalismo Econômico que surgiu com pensamento Iluminista entre 

os séculos XVII e XVIII 

 

 

2. Explique qual a ideia implantada aos Déspotas esclarecidos e que foram.  

 

 

 

3.Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa, no século XVII. 

O “Bill of Rights” (Declaração de Direitos) resultou de um processo histórico que apresentou importantes 

desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e que se caracterizou: 

a) pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos 

b) pela consolidação de uma república social que estendeu aos “niveladores” e “cavadores” os privilégios da 

aristocracia proprietária. 

c) pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as ideias do Parlamento, concluído com a execução 

de Henrique VIII. 

d) pela aproximação econômica entre a burguesia comercial-manufatureira e a nobreza dos cercamentos 

configurada na Revolução Gloriosa. 

e) pelo avanço dos setores católicos na economia industrial, em detrimento dos puritanos, mantenedores da 

ordem feudal. 

 

4.  Este ano a imprensa inglesa noticiou que multidões comemoram o 90º aniversário da rainha Elizabeth, que 

realizou um passeio público. A Monarquia tem uma tradição histórica na Inglaterra e boa parte do povo inglês 

reverenciou os noventa anos da rainha Elizabeth. 

Nesse contexto, e considerando as raízes históricas do atual sistema de governo da Inglaterra é correto 

afirmar, exceto: 

a) Além de garantir a propriedade privada, a Declaração de Direitos (1689), elaborada pelo Parlamento 

Inglês, estabelecia a superioridade do parlamento sobre o rei. 

b) A Revolução Gloriosa ocorreu entre 1688 e 1689, determinando o fim do absolutismo monárquico, 

estabelecendo a monarquia parlamentar constitucional. 

c) O Primeiro-Ministro da Inglaterra não pode atuar em conflitos diplomáticos e na política externa, cabendo 

à rainha este direito, estabelecido pelo Parlamento Inglês. 
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d) O Parlamento Inglês é formado pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes. Existe também a 

Sala da Rainha, que é aberta para o pronunciamento anual da monarca.                                                              

e) a abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra. 

 

5. (Ueg 2015) Leia o texto a seguir. 

Após a decapitação do rei, o Parlamento sofreu nova depuração. Um Conselho de Estado, com 41 membros, 

passou a exercer o Poder Executivo. Mas o controle do Estado estava de fato nas mãos de Cromwell […] 

Ofereceram-lhe a coroa, mas ele a recusou: na prática já era um soberano e podia até fazer seu sucessor. 

PILETTI, Nelson; ARRUDA, José Jobson de A. Toda a História. São Paulo: Ática, 2000, p. 228. 

Após a morte de seu líder, em 1658, o destino da chamada “República de Cromwell” foi marcado pela 

a) deposição, já no ano seguinte, de seu filho e sucessor, Richard Cromwell, permitindo o início da fase de 

Restauração. 

b) reformulação e fortalecimento do Parlamento inglês, num golpe militar conhecido como Revolução 

Gloriosa. 

c) proibição das práticas puritanas, fazendo com que muitos membros do movimento migrassem para a 

América. 

d) invasão de Guilherme de Orange, que implantou a Lei do Teste, obrigando a todos os funcionários públicos 

a se declararem católicos.                                                                                                                             

e) O sistema parlamentar inglês é um modelo de representatividade que influenciou na organização de 

constituições em diversos países do Ocidente. 

 

 

6. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações 

políticas, desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa (1642-1651) até a Revolução Gloriosa (1688). 

Entre as principais consequências desse processo, podem ser enumeradas:  

a) a transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do 

monarca. 

b) a abolição da propriedade privada e a adoção de um sistema de terras comunais em todo o país. 

c) a independência das treze colônias inglesas da América do Norte e a abertura dos portos ingleses aos 

navios estrangeiros. 

d) a derrota militar das forças reformistas e a consolidação do absolutismo monárquico nas mãos de Oliver 

Cromwell. 

e) a abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra. 

 

7. A Revolução Inglesa de fins do século XVII pode ser considerada como a primeira revolução burguesa no 

continente Europeu. Sobre esta revolução é correto afirmar: 

a) O Parlamento e os monarcas tinham a mesma posição em relação à necessidade de impostos para a 

manutenção do Estado e a confiança de que o rei decidia sobre essa questão. 

b) Jaime I e Carlos I reorganizaram o Estado com seu comando forte e centralizador, deixando o legado da 

eficiência para os próximos monarcas. 

c) As condições econômicas e políticas estiveram estáveis durante o período pré-revolucionário. 

d) A Carta dos Direitos sagrou-se como documento de valor constitucional e foi aceita pelo casal Guilherme 

e Maria, novos monarcas por declaração do Parlamento. 

e) As divergências entre anglicanos e calvinistas foram um elemento essencial do processo revolucionário, 

que findou com a aceitação da mesma religião por todos. 



8. Foi a partir das revoluções burguesas do século XVIII que o sistema capitalista se consolidou. Assinale a 

alternativa que contém o conjunto das revoluções chamadas de burguesas. 

a) Revolução Industrial, Revolução Francesa e Revolução Russa. 

b) Revolução Francesa, Revolução Inglesa e Guerra dos Cem anos. 

c) Revolução Francesa, Revolução Social Inglesa e Revolução socialista. 

d) Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Inglesa e a Independência do Brasil. 

e) Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Inglesa e a Independência dos Estados Unidos. 

 

9. A Revolução Inglesa do século XVII foi um movimento com características religiosas, políticas, 

econômicas e sociais. Do ponto de vista institucional, ou seja, político, foi uma luta entre 

a) a burguesia e a nobreza progressista. 

b) o Parlamento e o Estado absolutista. 

c) os católicos e os anglicanos. 

d) a pequena burguesia mercantil e a alta burguesia industrial. 

e) a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. 

 

10. Explique com suas palavras qual sua opinião sobre o Governo Absolutista após ter estudado sobre o 

assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A REVISÃO DEVE SER RESPONDIDA A LÁPIS  



 


