
 

 COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS – CUIABÁ-MT 

DISCIPLINA: História – PROFESSOR(A): Cássia 

ALUNO(A): _______________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 8º C  

 

Conteúdos:  Revoluções Inglesas 

 

1- Leia o texto a seguir. 
 
 O rei é vencido e preso. O Parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o 
Exército. A intransigência de Carlos, a radicalização do Exército, a [estupidez] do Parlamento 
somam-se para impedir essa saída “moderada”; o rei foge do cativeiro, afinal, e uma nova guerra 
civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, 
moderadamente radical (1649): os presbiterianos são excluídos do Parlamento, [...], o rei decapitado 
por traição ao seu povo após um julgamento solene sem precedentes, proclamada a república [...]. 
 

RIBEIRO, Renato Janine. In: HILL, Christopher. O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais durante a 
Revolução Inglesa de 1640. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 15. Adaptado. 

 
O fragmento faz referência a uma série de acontecimentos que marcaram a chegada de Oliver 
Cromwell ao poder. Durante seu governo, ele: 
a) estabeleceu medidas que ampliaram a participação popular na política, com livre assento no 
Parlamento. 
b) realizou reforma agrária, dando maior incentivo à produção agrícola do que ao comércio. 
c) permitiu o livre-comércio, garantindo o amplo trânsito de mercadorias europeias e coloniais nos 
portos ingleses. 
d) concentrou poder em suas mãos e atendeu a demandas comerciais da burguesia. 
 
2- Entre outras determinações, a Declaração de Direitos estabelecia que: 
 
• o rei não poderia suspender as leis ou a execução delas. 
• o rei não poderia criar impostos sem que o Parlamento concordasse. 
• o rei não poderia arrecadar recursos sem o consentimento do Parlamento. Considerando a história 
da Inglaterra no contexto do século XVII, podemos afirmar que somente lá, entre todas as outras 
monarquias nacionais europeias, havia: 
 
a) uma monarquia absolutista, com um rei acima de todas as leis. 
b) uma monarquia teocrática, com um rei divinizado acima de todas as leis. 
c) uma monarquia parlamentar, com um rei de poderes limitados. 
d) uma monarquia constitucional, com um rei parceiro da burguesia. 
 
3- O inglês Gerrard Winstanley (1609-1676) deixou registrados em panfletos seus apelos e pontos 
de vista sobre os tumultuados anos que se seguiram à execução de Carlos I. Leia o fragmento a 
seguir e responda às questões. 
 
Texto I Enquanto reinava esse poder régio num homem de nome Carlos, todas as espécies de povo 
queixavam-se de opressão. Valendo-vos disso, vós fidalgos, quando vos reunistes em Parlamento, 
convocastes a gente comum do povo para intervir em vosso auxílio. Aquele galho mais elevado foi 
podado da árvore da tirania, e nesse particular o poder régio foi lançado fora. Mas a árvore da 



opressão ainda se conserva nas alturas e ainda impede o sol da liberdade de raiar sobre os pobres 
plebeus. 
 

WINSTANLEY, Gerrard. In: HILL, Christopher. O mundo de ponta-cabe•a: ideias radicais durante a 
Revolução Inglesa de 1640. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 141. 

 

Texto II Revolução: movimento de revolta contra um poder estabelecido, feito por um número 
significativo de pessoas, em que [...] se adotam métodos mais ou menos violentos; insurreição, 
rebelião, [...]. Disponível em: . Acesso em: 14 set. 2017. Reforma: Mudança introduzida em algo 
para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados; nova organização, nova forma; 
renovação. 

Disponível em https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-2/html/index.php#2 
Acesso em: 14 set. 2017 

a) A que fato da história inglesa o autor se refere no trecho destacado no texto I? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b) Considerando as definições do texto II, de acordo com Gerrard Winstanley, a Inglaterra viveu 
uma revolução ou uma reforma entre 1640 e 1650? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4- Leia este texto sobre a expansão do protestantismo na América. Em seguida, responda às 
questões. 
 
Os protestantes na América 
 
 Depois da Reforma Protestante, novas religiões se espalharam pela Europa. O calvinismo, 
por exemplo, ganhou adeptos na Inglaterra (onde se tornaram conhecidos como puritanos), na 
França (onde foram chamados huguenotes) e na Escócia (onde eram conhecidos como 
presbiterianos). Na Inglaterra, as perseguições religiosas aos puritanos se iniciaram durante o 
governo dos Stuart. Para fugir às ameaças do rei, parte deles preferiu abandonar a Europa e buscar 
um novo lugar para construir suas vidas. Foi assim que se criaram as colônias de povoamento na 
América do Norte. Lá, os puritanos esforçaram-se por reproduzir a vida que levavam na Inglaterra, 
seguindo as rígidas regras do calvinismo. 
 
a) De acordo com o texto, quando começaram as perseguições aos puritanos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b) Quais foram as consequências dessas perseguições? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c) Como os puritanos viviam na América do Norte? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-2/html/index.php#2

