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1) A Revolução Francesa de 1789 foi um fenômeno que pode ser comparado àquele da 

Revolução Americana de 1776. Ambas constituem parte do que designamos como 

"Revoluções Burguesas". Entretanto, observando seus resultados políticos na França e 

nos EUA, percebemos diferenças radicais no tocante aos modos de organização dos 

governos de cada um desses Estados. Tendo em vista o estabelecido no texto: 

a) explique as diferenças entre as formas políticas resultantes de cada uma das 

revoluções, no âmbito da França e dos EUA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

b) indique um dos líderes da Revolução Americana e um movimento no Brasil que 

tenha recebido a influência de uma das "Revoluções Burguesas". 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

   

2)  Em princípios de 1789, a França era uma sociedade do Antigo Regime. A crise 

dessa estrutura manifestou-se ao longo desse ano, dando início a um período de 

transformações que se estendeu por dez anos: a Revolução Francesa. 

 

a) INDIQUE 3 (três) características de natureza político-social da sociedade do Antigo 

Regime na França.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

b) INDIQUE 3 (três) transformações operadas durante o 1° momento da Revolução 

Francesa - a "Era das Instituições" (1789 -1792) - que evidenciam o caráter 

revolucionário dessa experiência histórica.  

 

 

3) Que é o Terceiro Estado? Tudo. Que tem sido até agora na ordem política? Nada. 

Que deseja? Vir a ser alguma coisa. 

Ele é o homem forte e robusto que tem um dos braços ainda acorrentados. Se 

suprimíssemos a ordem privilegiada, a nação não seria algo de menos e sim alguma 

coisa mais. Assim, que é o Terceiro Estado? Tudo, mas um tudo livre e florescente. 

Nada pode caminhar sem ele, tudo iria infinitamente melhor sem os outros (...)." 

Abade Sieyes. "O que é o Terceiro Estado?" 
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Considerando o texto apresentado, 

 

a) identifique 2 (dois) grupos sociais que compunham o Terceiro Estado e explique seus 

descontentamentos às vésperas da Revolução Francesa; 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

b) cite, a partir dos descontentamentos do Terceiro Estado em relação ao Antigo 

Regime, 2 (duas) ações empreendidas pelos revolucionários franceses que tenham 

contribuído para alterar esta situação. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

4) "Invocando o direito natural, tal qual os americanos, a Revolução Francesa conferiu à 

sua obra um caráter universal que a liberdade britânica não possuía, e afirmou esse 

caráter com muito mais força. Ela não proclamou apenas a república: instituiu o 

sufrágio universal. Ela não liberou apenas os brancos: aboliu a escravidão. Ela não se 

contentou com a tolerância: mas reconheceu a liberdade de consciência, admitiu os 

protestantes e os judeus na cidade e, criando um estado civil, reconheceu a cada um o 

direito de não aderir a nenhuma religião." 

 

Considerando a afirmação acima: 

 

a) DESENVOLVA duas razões que justifiquem a importância do direito natural para se 

conferir um caráter universal à Revolução Francesa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

b) CITE um exemplo de restrição à liberdade entre os britânicos e entre os norte-

americanos, que suas respectivas Revoluções não eliminaram. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) "Durante o Congresso de Viena, estabeleceram-se as bases políticas e jurídicas para 

uma nova ordenação da Europa destinada a durar cerca de um século redondo. O 

resultado dos pactos inaugurou uma época na qual os conflitos externos foram poucos; 

por outro lado, aumentaram as guerras civis e a 'revolução' se fez  

incessante".  
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"O grandioso e definitivo objetivo a que a Europa deve consagrar-se, e o único em que 

a França deve fixar-se, é acabar com a Revolução e levar a cabo uma paz efetiva." 

(Talleyrand, 1814)  

O Congresso de Viena (1814-1815) pretendeu ser uma resposta a dois acontecimentos 

da História Européia.  

a) Cite esses acontecimentos.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Cite e explique um dos três princípios que nortearam as decisões do Congresso de 

Viena.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) O avanço tecnológico das últimas décadas deu origem a setores muito sofisticados do 

ponto de vista técnico, tais como a microeletrônica, a biotecnologia, a robótica etc. Eles 

integram a chamada fábrica global, determinando uma nova distribuição espacial das 

indústrias, cujas características atendem, em última análise, à lógica do lucro. Com 

relação aos fatores determinantes da teoria de localização industrial, responda:  

 

a) Identifique os fatores que foram fundamentais para a localização industrial na 

primeira e na terceira Revolução Industrial.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

b) Explique o significado do termo “fábrica global”. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

7) "A Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já 

registrada em documentos. Durante um breve período ela coincidiu com a história de 

um único país, a Grã-Bretanha. Assim, toda uma economia mundial foi edificada com 

base na Grã-Bretanha, ou antes, em torno desse país. (...) Houve um momento na 

história do mundo em que a Grã-Bretanha podia ser descrita como sua única oficina 

mecânica, seu único importador e exportador em grande escala, seu único 

transportador, seu único país imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro; 

e, por esse motivo, sua única potência naval e o único país que possuía uma verdadeira 

política mundial. Grande parte desse monopólio devia-se simplesmente à solidão do 

pioneiro, soberano de tudo quanto se ocupa por causa da ausência de outros ocupantes."             

(Eric J. Hobsbawm. "Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo". Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1983, p.9) Tendo como referência o texto anterior:  
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a) Explique dois fatores que contribuíram para que a Inglaterra tenha experimentado a 

"solidão do pioneiro" no processo de Revolução Industrial.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

b) Identifique duas mudanças ocorridas na sociedade inglesa do século XIX que 

exemplifiquem a afirmativa do autor de que "a Revolução Industrial assinala a mais 

radical transformação da vida humana já registrada em documentos". 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) O que foi a Santa Aliança? E quais eram os seus objetivos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

9) Explique os movimentos operários Ludismo e Cartismo, mobilizados durante o século XIX. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10) Relacione a Segunda Revolução Industrial do século XIX com o início do Imperialismo 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

BOM TRABALHO! 


