
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso:       Ensino Fundamental Anos Finais          Componente Curricular: História 

Série/Ano: 8 A / B / C 

Professor: Marcus Vinícius Assis da Costa 

Habilidades: (EF08HI01) (EF08HI02) (EF08HI03) (EF08HI04) 

Conteúdo Selecionado:  
 

1. As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo 
2. Iluminismo 
3. Revolução Industrial 
4. Revolução Francesa 
5. Era Napoleônica 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   

• Anotações de caderno e slides oferecidos no Google Classe de Aula  
• Ler os seguintes capítulos do Livro (páginas 12 a 81): 

1. Unidade I, Capítulo 1 – A questão do iluminismo e da ilustração 
2. Unidade I, Capítulo 2 – Revoluções na Inglaterra 
3. Unidade I, Capítulo 3 – Revolução Industrial 
4. Unidade I, Capítulo 4 – A Revolução Francesa e a Era Napoleônica. 

• Exercícios páginas: 21 a 25 ,35 a 40 ,51 a 55, 75 a 81. 
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Trimestre: Ass.:  

Questão 1 (2 pontos) 

Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, corrija a(s) falsa(s). 

a. (    ) Os iluministas acreditavam que a razão  conduziria os seres humanos ao progresso. 
Com o passar do tempo, a ignorância, fruto da irracionalidade, desapareceria e teríamos 
então uma humanidade esclarecida. 

b. (    ) A Maioria deles acreditava em Deus, aquele que criou o mundo e o pôs para funcionar. 
Desde então, o mundo funcionava como um relógio em bom estado: de modo preciso e 
regido por leis naturais. 

c. (    ) Conhecer essas leis era sinal de progresso. Interessados em conhece-las, os 
iluministas opuseram-se à ciência e às descobertas científicas. 

d. (    ) O iluminismo foi também uma reação ao Antigo Regime: monarquias absolutistas em 
que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio e nas quais as pessoas eram 
proibidas de dizer o que pensavam. 

e. (    ) Os iluministas eram favoráveis ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero, à 
intolerância religiosa e à falta de liberdade. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Questão 2 (2 pontos) 



 

Com base nas aulas, cite um pensador iluminista e explique suas principais ideias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 3 (1 ponto) 

O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor das demais não 
deixa de ser mais escravo do que eles [...]. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a 
todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza: funda-se, portanto, em 
convenções.  

J.J. Rousseau, Do Contrato Social, in Os Pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, 1978. P. 22. 

A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: 

a) Aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a 
ordem social. 

b) Filia-se ao pensamento cristão, por atribuir a todos os homens uma condição de submissão 
semelhante à escravatura. 

c) Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América, ao 
longo do século XIX. 

d) Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a 
sociedade, governada por autogestão. 

e) Aproxima-se do pensamento iluminista, ao conceber a ordem social como um direito 
sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. 

Questão 4 (1 ponto) 

Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. 

Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto 
de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. 



 

Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim 
como para corrigir, afirmar e conservar leis. 

Declaração de Direitos. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp.br Acesso em: 20 dez. 2011 
(adaptado). 

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados europeus na Época 
Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados, 
respectivamente, em: 

  

a. Redução da influência do papa – Teocracia. 
b. Limitação do poder do soberano – Absolutismo. 
c. Ampliação da dominação da nobreza – República. 
d. Expansão da força do presidente – Parlamentarismo. 
e. Restrição da competência do congresso – Presidencialismo. 

Questão 5 (2 pontos) 

Leia o texto e depois responda. 

O julgamento e a execução do Rei Carlos I em janeiro de 1649 assinalaram o ápice de uma 
revolução sem precedentes. Embora reis já tivessem sido derrubados e mortos antes, jamais um 
deles tinha sido levado a julgamento e executado por seus súditos, que depois proclamaram uma 
república. 

a) Qual momento da história da Inglaterra é citado no texto? 
b) Quais grupos sociais e religiosos se envolveram no confronto que culminou na execução do 

rei Carlos I? 
c) O que aconteceu após a execução do rei Carlos I? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questão 6 (1 ponto) 

Sob qualquer aspecto, este [a Revolução Industrial] foi provavelmente o mais importante 
acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. E 
foi iniciado pela Grã‐Bretanha. É evidente que isto não foi acidental. 

Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 19ª edição, p. 52. 

 

 

A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XVIII,  

a) deveu‐se ao pioneirismo científico e tecnológico dos britânicos, aliado a uma grande oferta de 
mão de obra especializada e a uma política estatal pacifista e voltada para o comércio.     

b) originou‐se das profundas transformações agrárias expressas pela concentração fundiária, perda 
da posse da terra pelo campesinato e formação de uma mão de obra assalariada.     

c) vinculou-se à derrocada da aristocracia e à ascensão da burguesia, orientada pela política 
mercantilista e sintetizada na filosofia de Adam Smith.     

d) resultou da supressão de leis protecionistas de inspiração mercantilista e do combate ao tráfico 
negreiro, com vistas à conquista de mercados externos consumidores.     

e) decorreu da ampla difusão de um ideário Ilustrado, o qual teria promovido aquilo que o sociólogo 
alemão Max Weber descreve como o “espírito do capitalismo”.     

Questão 7 (1 ponto) 

Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere a consequências da Revolução Industrial: 

a) redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo 
urbano. 

b) maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do 
capitalismo como modo de produção dominante. 

c) declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações 
e manufaturas. 

d) formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas 
“trade unions”, que promoveram a conciliação entre patrões e empregados. 
 

e) manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia 
plena dos direitos dos arrendatários agrícolas. 

Questão 8 (2 pontos) 

Observe a imagem e responda: 



 

 
a- Identifique e explique as classes sociais representadas na imagem. 
b- Qual a crítica contida na imagem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 8 (1 ponto) 

Artigo 5.º — O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à 
Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. 

Artigo 7.º — Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das 
colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente 
decreto, será recebida em porto algum. 



 

Artigo 8.º — Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, 
transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão 
confiscados como se fossem propriedade inglesa. 
(Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. Citado por Kátia M. 
de Queirós Mattoso. Textos e documentos para o estudo da história 
contemporânea (1789-1963), 1977.) 

Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo Imperador da França em 1806, permitem 
notar a disposição francesa de: 

a) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu 
comércio interno. 

b) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e 
nas áreas coloniais. 

c) provocar a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, por meio da ocupação militar da 
Península Ibérica. 

d) ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia 
francesa nos mares europeus. 

e) debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu 
comércio com o restante da Europa. 

Questão 9 (1 ponto) 

"Há duzentos anos, em 9 de junho de 1815, encerrava-se o Congresso de Viena, conferência de 
países europeus que, após nove meses de deliberações, estabeleceu um plano de paz de longo 
prazo para o continente, que vivia um contexto político conturbado(...). Para alcançar esse objetivo, 
os diplomatas presentes ao Congresso de Viena criaram um mecanismo de pesos e contrapesos 
conhecido como "Concerto Europeu"(...). O Concerto Europeu procurou substituir um arranjo 
unipolar por um sistema inovador de consultas plurilaterais. Esse esforço visava a garantir a 
estabilidade europeia no pós-guerra".  

 

http://blog.itamaraty.gov.br/63-historia/146-200-anos-do-congresso-de-viena.Acesso em: 20/7/2015. 

 

 



 

 

O contexto conturbado vivido pela Europa antes do Congresso de Viena e os resultados deste 
foram, respectivamente:   
a) A guerra dos sete anos que colocaram em confronto Inglaterra e França em função de disputas 

territoriais na América. – A expulsão da França da Liga das nações por ter desrespeitado regras 
internacionais preestabelecidas.     

b) A disputa imperialista protagonizada pelas nações europeias em função da crise econômica 
vivida no século XIX. – Evitou-se provisoriamente um conflito de proporções mundiais já que, por 
meio de concessões, garantiu-se um equilíbrio político.     

c) A expansão napoleônica que destronou reis e promoveu a invasão e ocupação militar sobre 
diversas regiões. – Restauração das monarquias depostas por Napoleão, legitimação das 
existentes à época e a criação da Santa Aliança.     

d) A primeira grande guerra, que foi consequência de um momento marcado pelo nacionalismo 
exacerbado e por rivalidades econômicas e territoriais. – A imposição de uma paz 
despreocupada com o equilíbrio mundial pois humilhava os derrotados.    

Questão 10 (1 ponto) 

A Revolução Francesa foi um dos momentos mais marcantes no que se refere à mobilização popular. 
A defesa da igualdade e a luta contra os privilégios da nobreza francesa imortalizaram qual lema 
revolucionário: 

a) Paz, pão e terra 

b) Liberdade, igualdade e fraternidade 

c) Deus, pátria e família 

d) Abaixo a burguesia 

e) É proibido proibir 


