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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unidade 25 “Brasil Colonial: sociedade mineira” 

Unidade 26: “Revolução Industrial” 

Unidade 27: “Revoluções burguesas” 

Data que foi postado o trabalho 21/7 

Data limite para entrega do 
trabalho 

28/7 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

Equipe CAQ 
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1) A expansão do ouro aparentemente simples atraiu milhares de pessoas para a América Portuguesa cuja 
população estimada passou de 300 000 habitantes em 1690 para 2 500 000 em 1780. Metade desse 
aumento demográfico ocorreu na região mineradora. Considerando essas afirmações pode-se afirmar que: 

 A) O denominado “ciclo do ouro” possibilitou uma forte atração para o mercado interno desenvolvido pela 
mineração e assim contribuiu como fator de integração regional na América Portuguesa. 

 B) A população atraída para a mineração também desenvolveu intensa atividade agrária de subsistência, 
propiciando reconhecida autossuficiência que inibiu qualquer tipo de polarização. 

 C) O Regimento dos Superintendentes / Guardas-Mores e Oficiais Deputados para as Minas que em 1702 
instituiu a Intendência das Minas mantinha rigorosa disciplina militar e constante vigilância na Estrada 
Real, impedindo o ingresso de emboabas e mascates nas regiões de ouro e diamantes. 

 D) O denominado “ciclo do ouro” ocasionou uma espécie de atração, pois as riquezas auríferas de Goiás e 
da Bahia contribuíram para financiar simultaneamente o denominado renascimento agrícola no Nordeste 
do Brasil no final do século XVII. 

 E) A integração regional da América Portuguesa consolidou-se durante a União Ibérica (1580-1640) 
quando foi removida a linha de Tordesilhas, possibilitando a convergência das regiões de pecuária para 
o grande entreposto comercial que consagrou a região de Minas Gerais. 

 
2) A cidade do Rio de Janeiro, se tornou capital do Governo Geral do Brasil em 1763, em substituição a 

Salvador. Um dos motivos para essa transferência foi a proximidade com a região mineradora.  
 Aponte no que essa proximidade beneficiava a Coroa Portuguesa. 
 A) a cidade do Rio de Janeiro era o ponto mais próximo da costa africana, fornecedora de escravos para a 

extração aurífera.  
 B) a proximidade entre Minas e Rio de Janeiro proporcionaria a formação de uma área comercial, na qual a 

Coroa Portuguesa lucraria.  
 C) no Rio de Janeiro se encontrava uma grande quantidade de escravos, o que favorecia a grande 

demanda por cativos em Minas Gerais.  
 D) no Rio de Janeiro, muitos agentes coloniais poderiam comandar a tributação de impostos, sem a 

necessidade de estarem na região mineradora. 
 E) o Rio de Janeiro possuía o porto mais próximo da região mineradora, se transformando no principal 

ponto de escoamento da produção.  
 
3) A Igreja de São Francisco da Penitência é localizada no Centro 

do Rio de Janeiro. 
Essa Igreja é um exemplo de produção arquitetônica de uma 
expressão artística muito importante no período da descoberta 
do ouro no Brasil. 
Qual expressão artística foi essa? Quais características 
podemos perceber a partir da foto da Igreja acima? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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4) Tendo como base de análise a figura e os aspectos que 

definiram a Primeira Revolução Industrial, considere as 
afirmativas a seguir: 

 I. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-
se até meados do século XIX. A invenção da máquina a 
vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária 
marcam o início das mudanças nos processos 
produtivos. 

 II. O Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições 
básicas para o início da industrialização devido à intensa 
acumulação de capitais no decorrer do Capitalismo 
Comercial. 

 III. Os mais destacados segmentos fabris desta fase foram o 
têxtil, o metalúrgico e o de mineração. 

 IV. As transformações produtivas desta fase atingiram 
rapidamente outros países como a Alemanha, França e 
Estados Unidos ainda no Século XVIII recrutando operários com salários atrativos promovendo, assim, 
um intenso êxodo rural. 

 
 Estão corretas,  
 A) apenas I, II e III.   C) apenas II, III e IV.    E) I, II, III e IV.  
 B) apenas I, II e IV.   D) apenas I, III e IV.  
 
5) (Famema 2017)  Nassau Senior, economista de renome, passou por Manchester em 1837, e assim 

descreveu o que viu: “Num lugar encontramos toda uma rua seguindo o curso de um canal, porque dessa 
forma era possível conseguir porões mais profundos, sem o custo de escavações, porões destinados não 
ao armazenamento de mercadorias ou de lixo, mas à residência de seres humanos. Nenhuma das casas 
dessa rua esteve isenta do cólera”. 
A média de vida era determinada pelo lugar onde se morava – segundo o relatório do Dr. P. H. Holland, 
que realizou uma investigação num subúrbio de Manchester, em 1844. “Quando verificamos ser a taxa de 
mortalidade quatro vezes maior em algumas ruas do que em outras, e duas vezes maior em grupos de 
ruas do que em outros, não podemos deixar de concluir que multidões de nossos irmãos, centenas de 
vizinhos próximos, são anualmente destruídos por falta das precauções mais simples”. 

(Leo Huberman. História da riqueza do homem, 1986. Adaptado.) 

  O relatório alude: 
 A) aos efeitos sociais da industrialização, com a formação de bairros operários onde as condições de 

habitação e higiene eram precárias. 
 B) às causas das epidemias nas áreas rurais da Inglaterra, devido à concentração dos camponeses em 

aldeias sob condições degradantes. 
 C) aos ideais do socialismo científico, que formulava críticas à organização industrial da produção, mas 

não oferecia meios práticos de mudança. 
 D) aos resultados do planejamento urbano das metrópoles, cujo objetivo principal foi integrar socialmente a 

população trabalhadora das periferias.    
 E) aos motivos da distribuição de renda na economia britânica, devido ao aumento da massa salarial e da 

produtividade proporcionada pelas fábricas. 
 
6) A chamada Segunda Revolução Industrial, ocorrida nas últimas décadas do século XIX, foi caracterizada:  
 A) pela concentração do processo de industrialização na Inglaterra e pela montagem do império colonial 

britânico; 
 B) pelo desenvolvimento da eletricidade e da siderurgia e pela expansão da industrialização para além do 

continente europeu; 
 C) pela industrialização e pela formação de Estados nacionais no continente africano, a partir das suas 

antigas fronteiras culturais e linguísticas; 
 D) pelo equilíbrio de forças entre as antigas colônias europeias e os Estados europeus devido à difusão da 

industrialização; 
 E) pela retração da economia mundial devido à mecanização da produção e à diminuição da oferta de 

produtos industrializados. 
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7) Inglaterra, por volta de 1640, a monarquia dos Stuart era incapaz de continuar governando de maneira 

tradicional. Entre as forças sociais que não podiam mais ser contidas no velho quadro político, estavam 
aqueles que queriam obter dinheiro, como também aqueles que queriam adorar a Deus seguindo apenas 
suas próprias consciências, o que os levou a desafiar as instituições de uma sociedade hierarquicamente 
estratificada.  Adaptado de Christopher Hill, “Uma revolução burguesa?”. Revista Brasileira de História, São Paulo, 1987. 

 

O trecho acima aborda a origem do conflito que resultou na guerra civil inglesa, expondo as diferenças 
entre a monarquia e o parlamento. 

 Assim sendo, o grupo político opositor dos Stuart e a religião que defendiam era respectivamente: 
A) o proletariado e o protestantismo.  D) industriais e o catolicismo. 
B) a nobreza feudal e o calvinismo.   E) a burguesia e o puritanismo. 
C) a burguesia e o anglicanismo. 

 
8) A chamada Revolução Gloriosa estabeleceu uma nova realidade política na Inglaterra. Em 1689, Guilherme 

de Orange foi declarado rei pelo Parlamento. 
É correto afirmar que esse movimento: 
A) consolidou a identidade nacional inglesa e marcou o apogeu do absolutismo. 
B) destituiu Oliver Cromwell, colocando fim à Revolução Puritana e ao período de tolerância religiosa. 
C) estabeleceu os Atos de Navegação, que decretavam que as mercadorias só poderiam entrar em portos 

nacionais em navios ingleses ou de seus países de origem. 
D) instituiu a Monarquia Parlamentar, consolidando os direitos do Parlamento inglês por meio da Carta de 

Direitos (Bill of Rights). 
E) limitou a atuação do rei por meio da Magna Carta, que determinava que nenhum tributo poderia ser 

imposto sem o consentimento do Parlamento. 
 
9) Hino da França  A Marselhesa (tradução) 

Avante, filhos da Pátria, 
O dia da Glória chegou. 
Contra nós, a tirania 
O estandarte encarnado se eleva! 
Ouvis nos campos rugirem 
Esses ferozes soldados? 
Vêm eles até nós 
Degolar nossos filhos, nossas mulheres. 
Às armas cidadãos! 
Formai vossos batalhões! 
Marchemos, marchemos 
Nossa terra do sangue impuro se saciará. 

(Disponível em: Link: http://www.vagalume.com.br/hinos/hino-da-franca-a-marselhesa-traducao.html#ixzz3KrRj5hUi.) 

 
O Hino da Revolução Francesa, que mais tarde se tornaria o Hino da França, reflete muito do espírito de 
luta e sede de mudança que se expandiu principalmente entre  

 A) os clérigos e nobres, que procuravam manter os privilégios de que gozavam, principalmente em relação 
aos impostos.  

 B) os burgueses que, em muitos casos, apesar de possuírem condições econômicas, não possuíam a 
participação política desejada.  

 C) os camponeses, que pretendiam romper de vez com os laços escravistas que ainda ditavam as relações 
de trabalho na França.  

 D) os representantes do proletariado em ascensão na França que, apesar de ter uma indústria incipiente, 
começava o processo de Revolução Industrial.  

 E) os jabobinos radicais, que representava a alta burguesia e desejavam evitar uma participação maior dos 
trabalhadores urbanos e rurais na política. 
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10) Um dos principais símbolos da Revolução Francesa, de sua magnitude e sucesso, foi o ato da tomada da 

Bastilha, em 14 de julho de 1789. Segundo o historiador Eric Hobsbawm “(...) em tempos de revolução, 
nada é mais poderoso do que a queda de símbolos”. 

 

 
 

A partir do trecho do historiador e da imagem acima, explique a importância simbólica da queda da 
Bastilha. 

 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 


