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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 7

1. (Fuvest) As revoluções de 1848 na Europa:

a) Tentaram impor o retorno do absolutismo, anulando as conquistas da Revolução Francesa.
b) Foram marcadas pelo caráter nacionalista e liberal, incluindo propostas socialistas.
c) Provocaram a união das tropas de Bismarck e Napoleão III para destruir o governo revolucio-
nário.
d) conduziram Luís Filipe ao trono da França e deram origem à Bélgica como Estado independen-
te.
e) foram vitoriosas e completaram as unificações nacionais na Itália e Alemanha.

2. (Faap-PR) São características do capitalismo exceto:

a) acumulação de capital.
b) acumulação de lucro.
c) propriedade coletiva.
d) economia de mercado.
e) trabalho assalariado.

3. (UEL-PR) “…viam na propriedade comum desses meios a forma de viverem todos bem. Por 
isso, em suas sociedades visionárias, planejavam que os muitos que executariam o trabalho vive-
riam com conforto e luxo, graças à propriedade dos meios de produção…”
O texto refere-se a um pensamento que se desenvolveu nas primeiras décadas do século XIX na 
Europa, característico do:

a) maoísmo.
b) stalinismo.
c) sindicalismo.
d) marxismo-leninismo.
e) socialismo utópico.
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4. Ligue as três colunas de acordo com a matéria estudada.

ROMANTISMO

REALISMO

 Eça de Queirós 

E. Delacroix 

Beethoven 

 Música 

Literatura 

Pintura 

5.  Leia atentamente:

(…) Anarquia – a ausência de um mestre, de um governante –, é a forma de governo a que esta-
mos nos aproximando dia a dia. Nosso hábito de tornar o homem como nossa regra, e sua vonta-
de como lei, nos leva a considerá-lo com a máxima desordem e a expressão do caos.
 Então, nenhum governo, nenhuma economia pública, nenhuma administração é possível, 
se for baseada na sociedade.
(…) Cumpri minha tarefa, a propriedade foi dominada para nunca mais renascer. Onde este livro 
for lido e discutido, estará depositado o germe da morte da propriedade. Aí, mais cedo ou mais 
tarde, o privilégio e a escravidão desaparecerão, e o despotismo da vontade dará lugar ao reino 
da razão.”

Pierre Joseph Proudhon.

Agora responda:
a) O que as idéias anarquistas privilegiavam? Explique.
b) O que os pensadores anarquistas recusavam? 
c) Retire do texto um trecho que justifique as respostas anteriores.

6.  Devido às características econômicas e sociais, três regiões diferenciadas se formaram nos 
Estados Unidos, reafirmando alguns aspectos surgidos no período colonial. Indique essas três 
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regiões e defina as atividades de cada uma delas.

7. Complete com V (verdadeiro) e F (falso).
a) A integração de novas embarcações intensificou o enfrentamento dos abolicionistas e escravis-
tas em meados do século XIX. (     )
b) Os estados do norte queriam a escravidão por mais 105 anos, enquanto os estados do sul que-
riam a abolição imediata. (     )
c) Interessado em estimular sua crescente indústria, o norte defendia o aumento nas tarifas para 
se proteger da concorrência dos produtos importados. (     )
d) Os sulistas queriam que as terras aumentassem de preço para que assim pudessem expandir 
suas lavouras. (     )
e) A Guerra Civil foi vencida pelas forças do norte e custou cerca de 600 mil vidas. (     )

8. (Vunesp-SP) “Tinha que haver uma luta. Talvez não fosse necessária uma guerra… O país se 
chamava Estados Unidos, mas só no nome, não na realidade. Os Estados do sul e os do norte 
trabalhavam de maneira diferente, pensavam diferente, viviam diferente.”
Leo Huberman. História da riqueza dos EUA.
A partir do texto, identifique nominalmente o histórico conflito e discorra sobre as principais diver-
gências norte-sul.

9. Complete.
a) Na segunda metade do século XIX, a manutenção da __________ nos Estados Unidos era um 
tema que gerava grande polêmica e dividia o país.
b) Até meados do século XVIII, o ________ e o __________ dominavam a agicultura sulista.
c) Em 1808, o ____________ de ____________ foi proibido nos Estados Unidos, mas um intenso 
contrabando continuou a abastecer as fazendas sulistas.

10.  Entre março e maio de 1871, a cidade de Paris viveu a experiência da Comuna. Mais do que 
qualquer movimento social no século XIX, a Comuna permitiu a aplicação de algumas idéias so-
cialistas e anarquistas. Elabore um texto que contenha os principais acontecimentos entre esses 
meses citados.


