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Revoluções Inglesas do Século XVII e 
Revolução Industrial 
 
1. O “Bill of Rights” (Declaração de Direitos) resultou de um processo histórico que apresentou 
importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e que se caracterizou: 

a) Pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos 
b) Pela consolidação de uma república social que estendeu aos “niveladores” e “cavadores” 

os privilégios da aristocracia proprietária. 
c) Pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as ideias do Parlamento, concluído 

com a execução de Henrique VIII. 
d) Pela aproximação econômica entre a burguesia comercial-manufatureira e a nobreza dos 

cercamentos configurada na Revolução Gloriosa. 
e) Pelo avanço dos setores católicos na economia industrial, em detrimento dos puritanos, 

mantenedores da ordem feudal. 
  
 
2. (Uerj) Assim, ninguém pode negar que a "Revolução Puritana" era uma luta tão religiosa quanto 
política; mas era mais que isso. Aquilo por que os homens lutavam era toda a natureza e o 
desenvolvimento futuro da sociedade inglesa. 

 HILL, Christopher. "A Revolução Inglesa de 1640". Lisboa: Presença, 1981 
 

a) Indique um fator político que contribuiu para o desenvolvimento das Revoluções Inglesas 
do século XVII. 

b) Estabeleça a relação existente entre a Revolução Puritana e a colonização das possessões 
inglesas no litoral atlântico da América do Norte. 

 
 
3. (Cesgranrio) Durante o século XVII, ocorreram diversas transformações políticas e econômicas 
na Inglaterra, que a consolidaram como uma potência de projeção mundial nos séculos seguintes. 
Marque a opção que apresenta corretamente um dos fatores que se encontram na origem dessa 
posição preponderante. 

a) Instituição do Ato de Supremacia, que criou a Comunidade Britânica (Commonwealth), por 
Henrique VIII. 

b) Restauração do Absolutismo inglês e sua política expansionista com a dissolução do 
Parlamento controlado pela nobreza conservadora, por Carlos II. 

c) Declaração do Ato de Tolerância, que instituiu o catolicismo como religião oficial, 
encerrando as guerras religiosas, por Guilherme III. 

d) Extinção da monarquia parlamentar constitucional com a vitória dos segmentos liberais e 
burgueses na Revolução Gloriosa. 

e) Promulgação dos Atos de Navegação durante a República Puritana liderada por Oliver 
Cromwell. 

 
 
4. (Cesgranrio)  
"...o pretenso direito da autoridade real de suspender as leis ou a sua execução é ilegal... o 
pretenso direito da autoridade real de se dispensar das leis ou da sua execução é ilegal..." 
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 (DECLARAÇÃO DE DIREITOS, 1689) 

 
A Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra entre 1688 e 1689, cujos pressupostos podem ser 
ilustrados pelo trecho anterior, assumiu um importante significado no conjunto das transformações 
da sociedade inglesa manifestadas historicamente ao longo do século XVII porque provocou a: 

a) Vitória do projeto liberal dos segmentos burgueses e urbanos liderados por Oliver 
Cromwell, que proclamaram a República Puritana na Inglaterra. 

b) Substituição do Absolutismo Monárquico por um regime de governo monárquico que 
submetia o soberano inglês ao Parlamento. 

c) Supremacia política e administrativa da aristocracia senhorial e feudal inglesa no controle 
econômico do país e de suas possessões territoriais fora da Europa. 

d) Extinção da organização política do Estado senhorial inglês baseada nas divisões de 
poderes judiciário e legislativo, a qual vigorava na Inglaterra desde a instituição da Magna 
Carta. 

e) Consolidação da nobreza fundiária na liderança da Inglaterra através de sua aliança 
política com os segmentos de comerciantes que controlavam o comércio internacional e 
colonial inglês. 

 
 
5. (Enem) A revolução industrial ocorrida no final de século XVIII transformou as relações do 
homem com o trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar, e as fábricas 
concentraram-se em regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, originando vastas 
concentrações humanas. Muitos dos operários vinham da área rural e cumpriam jornadas de 
trabalho de 12 a 14 horas, na maioria das vezes em condições adversas. A legislação trabalhista 
surgiu muito lentamente ao longo do século XIX e a diminuição da jornada de trabalho para oito 
horas diárias concretizou-se no início do século XX.  
 
Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século de decorrentes da legislação trabalhista, 
estão relacionadas com: 

a) Expansão do capitalismo e a consolidação dos regimes monárquicos constitucionais. 
b) A expressiva diminuição da oferta de mão-de-obra, devido à demanda por trabalhadores 

especializados. 
c) A capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. 
d) O crescimento do Estado ao mesmo tempo que diminuía a representação operária nos 

parlamentos. 
e) A vitória dos partidos comunistas nas eleições das principais capitais europeias. 

 
 
6. (Enem) "... Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o 
afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem-
se 3 ou 4 operações diferentes, ..."  
 
SMITH, Adam. "A Riqueza das Nações". Investigação sobre a sua Natureza e suas Causas. Vol.I 

São Paulo: Nova Culturas, 1985. 
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A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:  
I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os operários.  
II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à produção artesanal.  
III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento 
de todo o processo por parte do operário.  
 
Dentre essas afirmações, apenas: 

a) I está correta. 
b) II está correta. 
c) III está correta. 
d) I e II estão corretas. 
e) I e III estão corretas. 

 
 
7. (Enem) Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das 
transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, 
porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se 
concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de 
novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em 
segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, 
também se vinculou à liberação de mão de obra.  

 
RODRIGUES, A. E. M. Revoluções burguesas. In: REIS FILHO, D. A. et al (Orgs.) O século XX 

v. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 (adaptado) 
 
Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na 
Inglaterra foi o: 

a) Aumento do consumo interno. 
b) Congelamento do salário mínimo. 
c) Fortalecimento dos sindicatos proletários. 
d) Enfraquecimento da burguesia industrial.  
e) Desmembramento das propriedades improdutivas. 
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8. (UFRJ)  
"Povo:... Que trabalho você executa na sociedade? 
Classe Privilegiada:  Nenhum: não fomos feitos para trabalhar. 
Povo:  Como então vocês adquiriram sua riqueza? 
Classe Privilegiada:  Assumindo a tarefa de governar vocês. 
Povo:  Governar a nós!... Nós nos esgotamos e vocês se divertem; nós produzimos e vocês 
dissipam; a riqueza flui de nós e vocês a absorvem. Homens privilegiados, classe distinta do 
povo, formem uma nação à parte e governem-se a si mesmos." 
 

   Volney. Ruínas. séc. XVIII. Citado por THOMPSON, E.P. 
  "A formação da classe operária inglesa". Vol. I, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987 

 
A Revolução Industrial não se limitou a um conjunto de transformações técnicas e tecnológicas 
aplicadas ao processo de produção de mercadorias. Há uma outra dimensão, de caráter social, 
que proporcionou, entre outras coisas, a formação da classe operária em sua relação com a 
classe proprietária dos meios de produção, a burguesia. 

a) Cite dois fatores que possibilitaram a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. 
b) Explique de que maneira a Revolução Industrial contribuiu para a consolidação da divisão 

entre capital e trabalho. 
 
 
9. (Enem) A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, Tudo se transformava em lucro. As cidades 
tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, 
sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo.  As novas fábricas e os novos altos-fornos eram 
como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder.   
 

DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado) 
  

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da 
Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? 

a) A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços 
privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. 

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do 
trabalho industrial. 

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o 
deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. 

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da 
engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de 
experimentação estética e artística. 

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de 
aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 

 
 
10. (Fuvest) Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere a consequências da 
Revolução Industrial: 

a) Redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível 
êxodo urbano. 
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b) Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do 

capitalismo como modo de produção dominante. 
c) Declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações 

e manufaturas. 
d) Formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas 

"trade unions", que promoveram a conciliação entre patrões e empregados. 
e) Manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia 

plena dos direitos dos arrendatários agrícolas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

História  
Professor: William Gabriel 

 
Gabarito 
 
1. D 
2. _ 
3. E 
4. B 
5. C 
6. E 
7. A 
8. _ 
9. E 
10. B 
 


