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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 4

1. Sobre o despotismo esclarecido assinale a alternativa incorreta.

a) Houve procura pela modernização dos Estados da parte dos monarcas europeus.
b) O objetivo da modernização dos Estados era uma administração mais eficiente.
c) Por se basearem em idéias de filósofos franceses, os reis ficaram conhecidos como “déspotas 
esclarecidos”.
d) Não se tratava de relaxar o poder absoluto.
e) Não houve procura pela modernização dos Estados da parte dos monarcas europeus.

2. Sobre o significado da Independência dos Estados Unidos, indique a alternativa correta.

a) Os Estados Unidos tornaram-se o primeiro país americano independente, desferindo um duro 
golpe contra a dominação política e econômica do sistema colonial.
b) Com a independência foram abolidas as novas organizações políticas.
c) Com a independência, temos um novo regime aristocrático, com uma participação popular mo-
derada.
d) Todos os norte-americanos tinham direito à participação política, pois eram cidadãos.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

3. A reação termidoriana foi a radicalização do processo revolucionário. Assinale a alternativa in-
correta.

a) A radicalização do processo revolucionário assustava a burguesia.
b) Os setores burgueses mais ricos desejavam continuar com as execuções.
c) Os setores burgueses mais ricos queriam o congelamento dos preços.
d) Os excessos do governo jacobino eliminaram importantes líderes revolucionários, tanto mode-
rados como radicais.
e) O núcleo jacobino ficou isolado no poder.
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4. Complete as informações sobre cada pensador com o nome de uma obra importante e seu 
conteúdo.

Jean-Jacques Rousseau retratado por Maurice Quentin de Tour, século XVIII.

Retrato de Voltaire, gravura do século XVIII.

Montesquieu retratado por Jean-François Garnerey, século XVIII.
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5. Pinte o esquema de acordo com a legenda.

 

Ensino independente da 
religião. 

Educação elementar 
obrigatória e mantida pelo 

Estado. 

Educação voltada ao estudo 
das ciências. Mão de obra disciplinada para 

as fábricas. 

 
 Educação laica

 
 Educação obrigatória e gratuita

 
 Ensino científico

6. Em 1773, o Parlamento britânico autorizou o monopólio do comércio de chá à Companhia das 
Índias Orientais, sediada em Londres. Indique o que foi a Lei do Chá e quais suas consequências.

7. Leia atentamente.

“A extraordinária galáxia de homens e idéias que constituem essa revolução tornam-na digna de 
exame por seus próprios méritos. No entanto, cabe estudá-la também para que se compreenda 
a origem de idéias, instituições e movimentos ainda correntes hoje em dia. A autoconfiança que 
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compeliu homens e mulheres a examinarem criticamente o mundo em que viviam, e a crença no 
progresso que estimulou a modificarem esse mundo – uma autoconfiança e uma crença que são 
características dessa revolução – ajudaram, por sua vez, a fomentar a Revolução Francesa e a 
Revolução Industrial e, assim, o mundo moderno.”

BURNS, Edward M; LERNER, Robert E; MEACHAM, S. História da civilização ocidental. São Paulo: Globo, 1993.

Agora responda:
a) De qual momento histórico trata o texto? 
b) De acordo com seus estudos e o texto acima, justifique a frase: “A autoconfiança que compeliu 
homens e mulheres a examinarem criticamente o mundo em que viviam”.

8. Complete com V (verdadeiro) e F (falso). 
a) A Guerra de Independência culminou na Declaração de Independência em 1776. (     )
b) Dentre as principais idéias da Declaração de Indenpendência está a de que todos os homens 
foram criados iguais. (     ) 
c) Após a Declaração de Independência todas as colônias deveriam obediência à Coroa Britânica. 
(     )
d) Em 1781, os colonos derrotam os ingleses na Batalha de Yorktown. (     )
e) Segundo a Declaração de Independência nem o governo nem o povo poderia anular os seus 
objetivos. (     ) 

9. Leia atentamente.
“Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a justiça, 
assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir 
para nós e para os nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelece-
mos esta Constituição para os Estados Unidos da América.”

Preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos da América.

Agora responda:
a) De qual país as treze colônias propunham a liberdade? Indique quais as medidas consideradas 
intoleráveis impostas aos colonos.
b) Sobre as atitudes do governo, citadas no documento acima, indique qual seria seu objetivo.
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c) Qual o nome do tratado que reconheceu a independência dos Estados Unidos?

10. Sobre a Revolução Francesa, defina:

JACOBINOS: 

GIRONDINOS: 

PÂNTANO: 


