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SÉCULO XVII
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. A questão destaca um dos mais importantes documentos na história das revoluções burguesas, na Idade Moderna, conhecido como
Declaração de Direitos (Bill of Rights). A história do conflito de interesses entre o rei e o parlamento na Inglaterra remonta ao ano
de 1215, com a criação da Magna Carta. Nos períodos seguintes, especialmente com a estruturação de um Estado absolutista na
Inglaterra, foram várias as ações do rei que se orientaram na direção de submeter o parlamento à sua vontade, por vezes, culminando
com a dissolução daquela instituição. Observamos que a Inglaterra, no século XVII, superou o modelo absolutista por meio da chamada
Revolução Gloriosa de 1689. Dessa forma, o poder do rei foi suprimido em função do parlamento encarregado de indicar o chefe de
governo (1º Ministro).
Resposta: B
02. As revoluções inglesas do século XVIII possibilitaram a superação do absolutismo e lançaram as bases do sistema parlamentar na
Inglaterra, promovendo a modernização política do país e permitindo o controle burguês do parlamento.
Resposta: A
03. O poder dos soberanos ingleses se assentava na concepção de origem divina do poder real, sendo o rei autoridade máxima na Terra.
Resposta: E
04. O processo de cercamento das propriedades rurais na Inglaterra correspondeu à implementação, em larga escala, da pecuária ovina
produtora de lã, com o intuito de abastecer as necessidades de matéria-prima para a manufatura têxtil. Entre seus principais resultados
estão o êxodo rural, resultante de desemprego e a reorganização da produção segundo critérios capitalistas.
Resposta: A
05. A afirmativa (A) está incorreta, pois o Ato de Navegação estabelecia regras para as mercadorias comercializadas com a Inglaterra;
A afirmativa (C) está incorreta, pois o enfrentamento militar foi com a Holanda, e não com a França;
A afirmativa (D) está incorreta, pois o Ato de Navegação promoveu a abertura de mercados aos produtos manufaturados ingleses;
A afirmativa (E) está incorreta, pois estimulava e não dificultava a exportação dos manufaturados ingleses.
Resposta: B
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