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01. O fragmento tece uma crítica à situação humana no início do século XIX, com especial destaque para a exploração a qual estavam 
submetidos os operários das fábricas, em condições precárias de trabalho, moradia e alimento. É clara ainda a insatisfação do autor 
com a contradição referente ao grande desenvolvimento científi co que não trouxe melhorias nas condições da maioria da população.

 Resposta: B

02. Entre as opções citadas, foram exemplos de revoluções burguesas vitoriosas a Revolução Gloriosa de 1688, que pôs fi m ao absolutismo 
e lançou as bases do parlamentarismo na Inglaterra; e a independência dos EUA, que levou à formação da mais importante nação do 
continente e que viria a infl uenciar direta ou indiretamente novos movimentos de libertação na América.

 Resposta: B

03. As Revoluções Inglesas ocorridas no século XVII eliminaram o absolutismo e implantaram a Monarquia Parlamentarista na Inglaterra, 
fortalecendo o poder do Parlamento em detrimento do poder Real. Estas revoluções foram lideradas pela burguesia e contribuíram 
para consolidar o capitalismo e o início da Revolução Industrial no país.

 Resposta: E

04. Com a vitória da Revolução Gloriosa e a promulgação da Declaração de Direitos, o Parlamentarismo foi consolidado na Inglaterra e a 
burguesia ganhou representação política. Esta revolução favoreceu o advento da Revolução Industrial, que consolidou o capitalismo 
e alavancou a economia inglesa, levando o país no posto de maior potência econômica do mundo.

 Resposta: C

05. Após um longo período de guerra civil na década de 1640 (Revolução Puritana), foi instalada uma República na Inglaterra, liderada 
por Oliver Cromwell, que apoiado pelo exército, se impôs sobre o Conselho de Estado (poder Executivo) e o Parlamento. Em 1653, 
sob o título de Lorde Protetor, transformou-se em ditador vitalício e hereditário.
Sob a ditadura cromwelliana, as estruturas feudais ainda existentes na Inglaterra foram eliminadas. As terras dos partidários do rei e da 
Igreja anglicana foram confi scadas e vendidas aos produtores rurais. Legalizou-se a propriedade absoluta da terra e o cercamento dos 
campos para produzir para o mercado. O liberalismo econômico entrava em vigor na prática. Porém, não foram atendidas reivindicações 
dos niveladores, segmento popular que apoiou Cromwell e assim chamado porque, segundo seus adversários, pretendiam nivelar as 
condições sociais, exigindo a completa liberdade religiosa e a igualdade de todos perante a lei.

 Resposta: B

06. No contexto da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), o Cardeal Richelieu, primeiro-ministro do rei Luís XIII da França e arquiteto do 
absolutismo na França e da liderança francesa na Europa, desejando assegurar a tranquilidade da França nas fronteiras, se dispôs a 
combater os Habsburgos, católicos, que governavam a Espanha de um lado da fronteira e os Estados austríacos do outro. Assim, o 
cardeal se aliou a protestantes alemães que combatiam o poder imperial do Sacro Império Romano-Germânico pertencente à família 
dos Habsburgos.

 Resposta: A

07. Durante o século XVII, um dos maiores marcos foi o da Revolução Gloriosa, que se confi gura como uma reforma política, passando de 
um sistema monárquico, aliado à igreja, para um sistema parlamentar, onde não há restrições para o acúmulo de capital. Tal Revolução 
será uma das bases para que a Inglaterra seja a pioneira no processo da Revolução Industrial.

 Resposta: D

08. O item D confi gura-se como errôneo, pois os ingleses não copiaram os moldes espanhóis e portugueses, que se baseavam em catequizar 
os povos dominados e, assim, receber o seu auxílio. Sendo feito outro processo para realizar suas colonizações.

 Resposta: D

09. No contexto da Revolução Inglesa do século XVII, o absolutismo inglês perde força mediante a adoção do sistema parlamentarista, 
havendo, portanto, um enfraquecimento do sistema monárquico.

 Resposta: B
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10. A Revolução Gloriosa se diferencia da Francesa em diversos aspectos, primeiramente porque a Inglesa, apesar de possuir o nome de 
“revolução”, na verdade confi gurou-se como uma reforma, onde apenas uma instância da sociedade mudou efetivamente, no caso a 
política, sendo as razões para essa reforma de interesses particulares, como os dos puritanos e os burgueses. Já na Francesa, houve uma 
mudança em todos os âmbitos da sociedade, o econômico, religioso, cultural e político, confi gurando-se assim como uma revolução, 
não uma reforma, e os motivadores da revolução partiu dos interesses de várias castas da população opondo-se à opressão feita pelo 
estado Francês e pelos enormes tributos cobrados pelo estado para manter seus respectivos prazeres e seu status. 

 Resposta: B
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