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A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na 

Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando 

grandes transformações. 

 

 
 

1.Cite algumas mudanças no mundo do trabalho que tiveram inicio com a Revolução Industrial. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII, 

caracterizou-se pela: 

a) implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. 

b) realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. 

c) mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. 

d) facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. 

 

3. Leia o texto a seguir: 

 

Em julho de 1789, a tensão em Paris era grande, por três razões. Primeiro, a convocação dos 

Estados Gerais havia despertado esperanças de reforma. Segundo, o preço do pão subia 

assustadoramente: em agosto de 1788, um trabalhador parisiense gastava 50% de sua renda em 

pão; em julho de 1789, estava gastando 80%. Um terceiro elemento na tensão era o medo de uma 

conspiração de aristocratas para esmagar a Assembleia. Temerosos de que os soldados reais 

bombardeassem e saqueassem a cidade, os parisienses começaram a armar-se. 

 PERRY, MARVIN. CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL: UMA HISTÓRIA CONCISA. SÃO PAULO: MARTINS  

FONTES, 2015. P. 328.  
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A situação descrita pelo texto e imagem acima, deu origem a qual dos episódios abaixo listados 

dentro do processo revolucionário francês? (3 esc.) 

a) A Queda da Bastilha, considerada o marco do início da Revolução Francesa. 

b) O apoio francês à guerra de independência nas Treze Colônias americanas.  

c) A convocação dos Estados Gerais para estabelecer a cobrança de impostos do Primeiro e do 

Segundo Estado. 

d) O estabelecimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.  

 

4. Comente como Napoleão chegou ao poder na França. 
 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Explique a decretação do Bloqueio Continental por Napoleão Bonaparte e era seu objetivo. 
 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Justifique: O Congresso de Viena foi baseado em ideias Iluministas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Relacione a Guerra dos Sete Anos(1756-1763)-França e Inglaterra, leis impopulares, leis 

intoleráveis com a Independência das Treze Colônias. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8. Faça um resumo sobre a Independência das colônias nas Américas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

9. Produza um pequeno texto fornecendo as características gerais do grupo social que alimentou os 

anseios de revolta que marcam a organização da Inconfidência Mineira. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10.  “... quando o príncipe regente português, D. João, chegou de malas e bagagens para residir 

no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal era a própria encarnação 

do rei (...) que aqui desembarcava. D. João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. 

Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis”. (Lilia Schwarcz. As Barbas do 

Imperador.) 

O significado da chegada de D. João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como: 

a) decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político 

europeu. 

b) fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de 

Napoleão Bonaparte. 

c) inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do 

centro para a periferia. 

d) alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o 

mando a partir das colônias. 
 

11.  chegada da Família Real e da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 introduziu grandes 

mudanças na sociedade brasileira. Os grandes proprietários rurais e negociantes aglutinaram-se 

ainda mais do que antes ao redor da Família Real. Isso permitiu que, no contexto da independência 

(1822), alguns fenômenos permanecessem. Tendo em vista esses processos, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

a) A escravidão foi mantida, sem que os poucos questionamentos a ela conseguissem prevalecer 

nem nos projetos de Independência, nem na elaboração de um projeto de Constituição em 

1823, nem ainda na Constituição outorgada em 1824. 

b) O fim do laço colonial formal com Portugal permitiu a intensificação da relação de dependência 

frente à Inglaterra. 

c) A escravidão atingiu seu auge no Brasil imediatamente após a Independência, ao mesmo tempo 

em que as negociações internacionais pelo reconhecimento desta última levaram à tentativa de 

supressão do tráfico de escravos africanos em 1830. 

d) O apoio inglês à manutenção da escravidão e do tráfico de escravos permitiu que o cativeiro 

permanecesse no Brasil até 1888. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

 

 

ÓTIMO EXERCÍCIO.  


