
 

 

8º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março. 

 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História  – Professor Admilson 

Exercícios 
Questão 01)  
"O fato relevante do período entre 1790 e 1830 é a formação da classe operária".  
 
"Os vinte e cinco anos após 1795 podem ser considerados como os anos da contra-revolução".  
 
[Durante esse período] "o povo foi submetido, simultaneamente, à intensificação de duas formas intoleráveis 
de relação: a exploração econômica e a opressão política." 
 
Essas frases, extraídas de A FORMAÇÃO DA CLASSE OPERÁRIA INGLESA do historiador E. P. Thompson, 
relacionam-se ao quadro histórico decisivo na formação do mundo contemporâneo, no qual se situam 
a) a revolução comercial e a reforma protestante. 
b) o feudalismo e o liberalismo. 
c) a revolução industrial e a revolução francesa. 
d) o capitalismo e a contra-reforma. 
e) o socialismo e a revolução russa. 
 
Questão 02) 
Num panfleto publicado em 1789, um dos líderes da Revolução Francesa afirmava: 
 
"Devemos formular três perguntas: 
 - O que é Terceiro Estado? Tudo. 
 - O que tem ele sido em nosso sistema político? Nada. 
 - O que pede ele? Ser alguma coisa." 

  (citado por Leo Huberman, HISTÓRIA DA RIQUEZA DO HOMEM, 1979) 

 
Explique as perguntas e respostas contidas nesse panfleto francês. 
 
Questão 03)  
A atuação de puritanos, jacobinos e bolcheviques marcou três importantes revoluções. 
a) Onde e quando ocorreram essas revoluções? 
b) Identifique uma característica de cada um desses grupos revolucionários. 
 
Questão 04)   
Sobre a "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão", de 1789, o historiador inglês Eric Hobsbawm 
escreveu:  
 
"Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto 
a favor de uma sociedade democrática e igualitária."  

  (Eric Hobsbawm, A ERA DAS REVOULUÇÕES)  

 
Utilizando-se de seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, explique a afirmação do autor. 
 
Questão 05)  
"Na busca de soluções para superar crises, os europeus provocaram a desintegração gradativa da ordem feudal 
e abriram caminhos para a consolidação de um novo modo de produção." 
 
Procure esclarecer a histórica solução encontrada pelos ingleses, a partir da segunda metade do Século XVII, 
através das denominadas Revoluções Burguesas. 
 
Questão 06)  
Na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do Terceiro Estado: 
a) a manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas. 
b) a concessão de poderes políticos para a nobreza, preservando a riqueza dessa classe social. 
c) a abolição dos privilégios da nobreza e instauração da igualdade civil. 
d) a união de poderes entre Igreja e Estado, com fortalecimento do clero. 
e) o impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado. 



 
Questão 07)  
Alguns contos infantis pertencem, em sua origem, à tradição oral dos camponeses da França do antigo Regime. 
Naquela situação, quase todos tinham as mesmas características de violência. Na versão camponesa de "A 
Bela Adormecida", um príncipe casado violenta uma donzela e a engravida. Ela entra em um sono profundo e 
só desperta quando é mordida por um de seus filhos durante a amamentação. Entretanto, décadas à frente, ao 
sair do universo camponês e entrar no universo burguês, esse conto ganhou um final feliz. 
a) Relacione o caráter originalmente trágico desse conto com a condição econômica e política dos camponeses 
da França do Antigo Regime. 
b) Relacione o final feliz desse conto com a condição econômica e política da burguesia após o Antigo Regime. 
 
Questão 08)  
Compõe o cenário em que se desenrolou a Revolução Francesa 
a) o cercamento das terras públicas pelo Estado com a conseqüente expulsão dos camponeses para o trabalho 
na indústria. 
b) o esgotamento da capacidade de ação da monarquia francesa frente às transformações vividas pelo país, 
assim como diante dos anseios políticos burgueses. 
c) a defesa jacobina da manutenção dos monopólios coloniais com a impotência do Estado monárquico francês 
em atendê-los. 
d) o apoio da monarquia francesa à Inglaterra por ocasião da guerra da independência americana, com o 
conseqüente desgaste interno do Estado. 
e) a morte na guilhotina do rei Carlos I e de sua esposa, a rainha Maria Antonieta, depois de serem condenados 
por traição. 
 


