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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 3

1. (UFPA) Relativamente à história do absolutismo monárquico na Inglaterra, é possível sustentar 
que:
a) A revolução que derrubou o governo de Jaime II, da dinastia Stuart, não assinalou apenas o fim 
do regime absolutista inglês, mas, igualmente, o triunfo da burguesia e do parlamento sobre a Co-
roa britânica.
b) O regime absolutista instala-se na Inglaterra em consequência das guerras de religião, já que 
somente dispondo de um governo centralizado e autoritário é que Henrique VIII poderia implantar 
o protestantismo no país.
c) O estabelecimento do regime absolutista na Inglaterra foi prejudicial aos interesses do país, 
posto que a burguesia britânica, privada da liberdade política, emigrou em massa para a França e 
para a Holanda.
d) O fim do regime absolutista inglês ocorre com a revolução comandada por Oliver Cromwell, 
oportunidade em que as forças parlamentares sob a sua chefia depõem Carlos I e encerram os 
ciclo dos governos autoritários dos Tudor.
e) Comparados a outros governos absolutistas europeus, os ingleses foram mais tolerantes e ma-
leáveis. Veja-se, por exemplo, que durante o reinado dos Stuart a liberdade de religião sempre foi 
respeitada na Inglaterra.

2. Leia atentamente:

 “Que poderia fazer este punhado de homens face a milhares de furiosos? Eles se retiraram 
e ficaram como espectadores, enquanto a multidão destruía totalmente instrumentos avaliados 
em mais de 10.000 libras. Foi assim que passou a segunda-feira; pela manhã, escutamos seus 
tambores numa distância de 2 milhas, um pouco antes de chegar a Boulton. Sua intenção de-
clarada era apossar-se da cidade, em seguida de Manchester e de Stockport e marchar sobre a 
cidade em direção a Cromford, de destruir as máquinas, não somente neste diferentes lugares, 
mas em toda Inglaterra.” 

Agora responda:
a) Qual o nome do movimento de que trata o texto?
b) Quais os motivos para os acontecimentos apresentados pelo texto?
c) Quais as consequências desses acontecimentos?
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3. Um dos principais acontecimentos do governo de Henrique VIII foi o rompimento com a Igreja 
Católica, motivado por interesses políticos e econômicos. Explique como isso se deu.

4. Pesquise imagens sobre a saúde pública no Brasil e elabore um texto que contenha dados 
sobre a situação dos hospitais públicos da cidade de São Paulo. Após isso, estabeleça uma co-
nexão com a situação da saúde dos operários nos tempos da Primeira Revolução Industrial na 
Inglaterra.

5. Observe a imagem:

Certificado de associação inglesa de operários representando utensílios da indústria moderna, 1844.

Agora responda:
a) A imagem acima representa a fase do desenvolvimento econômico-industrial da Inglaterra. Indi-
que qual a ligação disso com a Revolução Gloriosa.
b) Quais as consequências dos grandes lucros com o comércio de tecidos?



3

Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 3

6. Complete:
a) O ______________________ da produção agrícola, necessário para 
_______________________ uma população em constante crescimento, sobretudo nas 
___________________________.
b) A expulsão dos ________________________ de suas terras ou sua ruína, pois muitos deles 
não conseguiam __________________________ com a moderna ________________________ 
das propriedades vizinhas. Muitos acabaram se dirigindo para as _________________________.

7. Leia atentamente:

“(…) mas, acima de tudo na prática, sempre que possível, de se pagar tão pouco ao operário 
que ele tivesse que trabalhar incansavelmente durante toda a semana para obter uma renda 
mínima. Nas fábricas onde a disciplina do operariado era mais urgente, descobriu-se que era mais 
conveniente empregar as dóceis (e mais baratas) mulheres e crianças (…).

HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.

Agora responda:
a) Retire do texto um trecho que caracterize a exploração do trabalho infantil.
b) Segundo o texto, qual o objetivo dos patrões em contratar crianças para o trabalho nas fábri-
cas?
c) Elabore um texto que indique como era o trabalho dessas crianças dentro das fábricas. Não 
esqueça de incluir a quantidade de horas trabalhadas por dia.

8. (Cesgranrio) A Revolução Industrial, parte integrante de um processo bem mais amplo, que é 
do desenvolvimento do capitalismo, está intimamente ligada às mutações que se operaram em 
diferentes setores do campo econômico- social entre os séculos XV/XVI e o século XVIII, entre as 
quais se destacam as seguintes, COM EXCEÇÃO DE:
a) As transformações das estruturas agrárias, sobretudo os “cercamentos” dos campos, típicos da 
Inglaterra.
b) O constante declínio da utilização da mão de obra feminina e infantil pela burguesia, que inves-
tia nas indústrias nascentes.
c) A expropriação, em numerosas regiões, dos pequenos produtores camponeses, levando-os ao 
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êxodo rural.
d) A contínua formação e expansão de um exército de trabalhadores sem meios de produção pró-
prios, nos campos e nas cidades.
e) O declínio das corporações de ofícios e o crescimento das manufaturas domésticas ou não, 
rurais ou urbanas.

9. Complete com V (verdadeiro) e F (falso).
a) No século XVI, houve um grande crescimento das manufaturas de lã na Inglaterra. (     )
b) Para o aumento da lã, seria necessário o aumento da criação de ovelhas. (     )
c) Desde o início os cercamentos foram controlados pelo Estado. (     )
d) As propriedades eram cercadas, e os proprietários pegavam terras dos camponeses. (     )

10. Escreva um breve texto, descrevendo como era a produção por maquinofatura no século XVIII 
e em que consistia o trabalho do homem.


