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1)  Nas Revoluções inglesas do século XVII, os puritanos tiveram participação decisiva na luta 

contra o absolutismo monárquico. Quem eram os puritanos, e por que entraram em conflito 

com o absolutismo inglês? 

 

2) As revoluções inglesas do século XVII chegaram ao fim com a Revolução gloriosa de 1688-

1689. Que mudanças essas revoluções provocaram na Inglaterra? 

  

3) “(...) na luta entre o Parlamento e a Coroa, o que ficou claro é que os pagadores de impostos 

não iriam mais admitir de forma alguma que o governo cobrasse taxas que não fossem 

previamente autorizadas por seus representantes. Em nome dessa resistência à tirania e ao 

despotismo, foram até a guerra civil e a revolução”. (Christopher Hill) 

Explique os motivos básicos para os conflitos entre o rei e o Parlamento inglês no século XVII. 

 

4) Indique quais eram as classes sociais que apoiavam, respectivamente, o rei e o Parlamento 

durante a guerra civil. 

 

5) A Revolução Gloriosa selou um compromisso entre a burguesia e a nobreza proprietária de 

terras, fortaleceu o Parlamento, e criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico 

inglês e à instauração do capitalismo industrial na Inglaterra. 

 

a) Explique o interesse dos seguintes sujeitos sociais na Revolução inglesa: monarquia, 

nobreza e burguesia. 

 

b) De que maneira a Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra a maior potência 

econômica da época? 

 

6) Explique em que consistia o Monopólio Real implantado por Jaime I e como ele prejudicava 

a burguesia. 

 

7) Com a morte de Jaime I, o Parlamento criou um documento para que o novo monarca Carlos 

I assinasse. Este documento ficou conhecido como Petição de Direitos. Explique em que 

consistiu esse documento 

 

8) O sistema mercantilista foi amplamente criticado pelos economistas do Iluminismo. 

Apresente três características desse sistema econômico e aponte por que o liberalismo critica o 

mercantilismo. 
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Atividades sobre revoluções Inglesas do séc. 
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O processo da Revolução Inglesa começou com a Revolução Puritana de 1640 e terminou com 

a ______________ de 1688. As duas fazem parte de um mesmo processo revolucionário, daí a 

denominação de revolução inglesa do século XVII e não Revoluções Inglesas. 
 

O movimento da Revolução Inglesa criou as condições indispensáveis para 

a ______________ do século XVIII limpando terreno para o avanço do capitalismo. Deve ser 

considerada a primeira revolução burguesa da história da Europa. 
 

Jaime I tentou impor o anglicanismo para ampliar em suas mãos perseguindo os católicos e 

____________, através de seu comportamento, Jaime I conseguiu irar boa parte do parlamento. 

Quando decidiu criar novos impostos e aumentar os que já existiam, tal relacionamento piorou. 
 

A Inglaterra atingiu no século XVII notável desenvolvimento, favorecido pela monarquia 

absolutista. Henrique VIII e Elizabeth I unificaram o país, dominaram a nobreza, afastaram a 

ingerência papal, criaram a igreja nacional inglesa, confiscaram terras da Igreja __________ e 

passaram a disputar os domínios coloniais com os espanhóis. 
 

Grande parte dos recursos do Estado vinha da venda de ___________, como aqueles sobre o 

comércio exterior, sal, sabão, alúmen, arenque e cerveja, que beneficiavam um pequeno grupo: 

a burguesia financeira. Por outro lado, prejudicavam a burguesia comercial, sem liberdade para 

suas atividades, e os artesãos, que pagavam caro por alúmen e produtos indispensáveis para seu 

trabalho. 
 

A Republica ___________ criada em meio a grandes expectativas, causou decepções em pouco 

tempo: em primeiro lugar, aos levellers ou niveladores, grupo que lutou ao lado dos 

trabalhadores urbanos e dos pequenos proprietários de Londres em apoio a Cromwell, mas que 
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foram massacrados pelas tropas do governo quando começaram a reivindicar alguns direitos 

sociais. 
 

Cromwell não apenas desconsiderou o direto de liberdade da Irlanda como mandou para lá seu 

exercito que em 1649 sufocou todos os focos de rebelião. No campo econômico, seu governo 

lançou às bases o sistema que faria da Inglaterra a potencia militar e econômica que dominou 

nos trezentos anos que se seguiram. A partir de 1650, lançou os Atos de __________ – 

decretos que protegiam os comerciantes ingleses diminuindo a presença holandesa no comércio 

internacional. 
 

Os novos soberanos tiveram de aceitar a ___________________, baixada em 1689, que 

decretava: o rei não podia cancelar leis parlamentares e o Parlamento poderia dar o trono a 

quem lhe aprouvesse após a morte do rei; haveria reuniões parlamentares e eleições regulares; 

o Parlamento votaria o orçamento anual; inspetores controlariam as contas reais; católicos 

foram afastados da sucessão; a manutenção de um exército em tempo de paz foi considerada 

ilegal. 
 
 

A morte de ________ em 1658 provocou uma crise política bastante oportuna para Stuart, que 

voltava ao poder. Assim que Carlos II assumiu o poder, em 1660, tentou restabelecer o 

absolutismo diante dos projetos do rei o parlamento se dividiu em dois grupos políticos. 
 
 

Os grupos políticos formados após a morte de Cromwell eram: 

______: formado pelos burgueses de tendência liberal que defendiam um governo controlado 

pelo parlamento, colocando-se assim, contra o rei. 
 

Tory: formado por conservadores anglicanos favoráveis ao absolutismo e, portanto, as 

pretensões de Carlos II. 
 
 

A Revolução Gloriosa recebeu esse nome porque, segundo alegavam os seus participantes 

houve mudança de governo sem a ocorrência de uma só morte. Essa maneira de ver o 

acontecimento não corresponde exatamente ao que se passou na ___________, entre 1688 e 

1689 não houve mortes, mas o processo revolucionário começou em 1641, e muitas pessoas 

morreram durante a guerra civil. 
 
 

A União Ibérica prejudicou _________ pois os muitos inimigos da Espanha tornaram-se 

igualmente inimigos dos portugueses, e o império Luso foi em grande parte destruído por causa 

das guerras em que os espanhóis se envolviam. Por essa razão, iniciou-se em Portugal uma 

campanha pelo reconhecimento do Duque de Bagança, como herdeiro legitimo do trono 

português. 
 
 

A economia sustentada no peso dos metais derivou no ___________, política que defendia o 

entesouramento de barras de metais preciosos e a busca intensa desses metais. De tanto 

procurar os europeus encontraram: toneladas de metais amoedáveis explorados pelos espanhóis 

na colônia da América. 
 
 

O aumento dos preços das mercadorias; no caso de excesso de metais, o aumento de preços é 

provocado pela desvalorização do metal em consequência da saturação do mercado (havendo 
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muita oferta de metais, seu valor tende a cair) esse aumento dos preços sem precedentes foi tão 

surpreendente que recebeu o nome de _______________. 
 
 

Diante da escassez de ouro, os governos diminuíam a quantidade do metal na composição das 

moedas. Como a moeda valia de acordo com o preço dos metais, as que continham menos ouro 

passavam a valer menos. Uma moeda de uma libra, por exemplo, tinha ordinariamente uma 

certa quantidade de ouro; se esse volume fosse diminuído, ela continuaria sendo uma moeda de 

uma libra, mas seu valor real ou seu valor em ouro não seria mais o mesmo. Essa foi 

a ________________. 
 
 

A consolidação do capitalismo foi também a consolidação do poder de um tipo muito especial 

de comerciante, cuja mercadoria é o dinheiro, ou seja, o __________. Eles tornaram-se muito 

poderosos porque as grandes façanhas políticas (guerra entre reinos, sucessão real, conquista de 

impérios...) dependiam dos empréstimos que concediam. Reis, imperadores, papas, tornaram-se 

seus devedores.  

 

 

 
BOM TRABALHO! 

 

 


