
 

Disciplina: HISTÓRIA Valor: 
10,0 Pontos Segmento: Ensino Fundamental Série: 8º ano Turma: 

Assunto: Roteiro de Estudos Para Recuperação da 2ª Etapa/2018                                              

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor (a): Oldair Glatson 

 

 
Querido(a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para 
resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 

 
PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 

 
CAPÍTULO 1 (UNID. 1): O ILUMINISMO 

CAPÍTULO 1 (UNID. 2): A REVOLUÇÃO FRANCESA 
CAPÍTULO 2 (UNID. 3): A ERA DE NAPOLEÃO 

CAPÍTULO 1 (UNID. 4): LEVANTES NA AMÉRICA LATINA 
CAPÍTULO 2 (UNID. 6): SOCIEDADE E CIÊNCIA NO SÉCULO XIX 

CAPÍTULO 1 (UNID. 9): A DIVISÃO DO MUNDO 
 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA: até 24/09/18 (SEGUNDA-FEIRA) 

 

 
QUESTÃO 01 
Os povos africanos se submeteram facilmente ao imperialismo dos países europeus? EXPLIQUE dando um 
exemplo. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTÃO 02 
EXPLIQUE o que foi o Despotismo Esclarecido? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



QUESTÃO 03  
CITE três características do Iluminismo  
 
3.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTÃO 04 
MARQUE abaixo a alternativa correta: A Revolução Francesa foi marcada por várias fases. A fase da 
Convenção foi caracterizada pela: 
A) Liderança dos Girondinos, os representantes da alta burguesia 
B) Liderança da Planície. 
C) Liderança dos Jacobinos, os representantes do povo. 
D) Liderança da nobreza. 
 

QUESTÃO 05 
MARQUE abaixo a alternativa correta: 
Sobre o contexto histórico da França antes da revolução, é verdadeiro afirmar que: 
A) A estrutura social da população francesa não era estratificada. 
B) O clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles a isenção tributária (não pagavam impostos). 
C) Havia igualdade de direitos, sendo que não havia camadas sociais privilegiadas. 
D) Não havia pobreza, nem miséria, pois existia uma justa distribuição de renda. 
 
QUESTÃO 06 
MARQUE a alternativa correta: 
O imperialismo, política expansionista dos países industriais durante a Segunda Revolução Industrial, tinha 
por objetivo: 
A) A ocupação das colônias americanas pelos países ibéricos (Portugal e Espanha) com o propósito de 

aumentar seus impérios. 
B) A criação e o controle das Treze Colônias na América pela Inglaterra, com o propósito de fornecer matéria 

prima para a metrópole. 
C)  A ocupação de vastas regiões na Ásia pela China, a maior potência industrial no Oriente durante o século 

XIX. 
D) A ocupação e dominação de novos territórios, especialmente na África e na Ásia, pelos europeus com o 

propósito de obter matéria-prima e mercado consumidor para seus produtos. 
 
QUESTÃO 07 
O Marquês de Pombal, ministro do Rei D. José I de Portugal, foi um exemplo de déspota esclarecido. CITE 
duas medidas adotadas por ele. 
 

10.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTÃO 08 
Em 1806, Napoleão estabeleceu um Bloqueio Continental contra a Inglaterra. QUAIS foram os objetivos do 
Imperador francês ao impor esse bloqueio? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



QUESTÃO 09 
O QUE foi o Golpe do 18 de Brumário? POR QUE ele ocorreu? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTÃO 10 
CITE e COMENTE duas medidas tomadas por Napoleão Bonaparte que deu início ao processo de 
industrialização na França. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTÃO 12 
LEIA o texto abaixo e MARQUE a resposta correta:  
Entre 1814-1815, representantes das nações europeias reuniram-se no chamado Congresso de Viena. As 
principais discussões desses encontros giraram em torno:  
A) Da adoção do Código Napoleônico por todos os Estados europeus, como forma de modernizar as 

instituições sociais e adequá-las ao desenvolvimento capitalista do período. 
B) Da reorganização da Europa após as guerras napoleônicas, procurando garantir à burguesia os avanços 

conquistados após anos de revoluções. 
C) Da definição de fronteiras dos governantes europeus a partir da ideia de legitimidade, isto é, a restauração 

do poder e das divisões territoriais anteriores à Revolução Francesa. 
D) Da implementação do Parlamentarismo como a única forma de garantir a dominação aristocrática e a 

restauração das dinastias destronadas pelas revoluções. 
 
QUESTÃO 13 
LEIA o texto abaixo e MARQUE a resposta correta:  
 
"Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça encontrem 
um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo."  
(Napoleão Bonaparte) 
 
Sobre o Período Napoleônico (1799 - 1815), podemos afirmar que: 
A) Consolidou a revolução burguesa na França, através da contenção dos monarquistas. 
B) Enfrentou a oposição do Exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperador dos franceses. 
C) Favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, visando à expansão de mercados. 
D) Anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade entre os indivíduos e o direito 

de propriedade. 
 
  



QUESTÃO 14 
MARQUE abaixo a alternativa correta: 
Sobre o contexto histórico da França antes da revolução, é verdadeiro afirmar que: 
A) A estrutura social da população francesa não era estratificada. 
B) O clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles a isenção tributária (não pagavam alguns 

impostos). 
C) Havia igualdade de direitos, sendo que não havia camadas sociais privilegiadas. 
D) Não havia pobreza, nem miséria, pois existia uma justa distribuição de renda. 
 
QUESTÃO 15 
LEIA o texto abaixo e depois MARQUE a alternativa correta. 
A Conjuração Baiana foi mais uma revolução social do que colonial. (...) impulsionada pelos pequenos 
artesãos, militares de baixo escalão, escravos de demais setores populares. Nesse caso, há objetivos de 
rompimento em três níveis: separação da Colônia, mudança das instituições políticas e reorganização da 
sociedade em novas bases.  

(FREDERICO, C. A ideia de revolução no Brasil colonial. Revista de História). 

 
Baseado nos ideais iluministas, a Conjuração Baiana, entre outras medidas, pretendia: 
A) Manter a escravidão do negro. 
B) Manter os portos brasileiros fechados aos navios de todas as nações. 
C) Continuar com a dominação de Portugal sobre o Brasil. 
D) Melhorar as condições gerais de vida do povo. 
 
QUESTÃO 16 
 (UECE adaptada) Sobre a Inconfidência Mineira (1789), são feitas as seguintes afirmações: 
I. Estava entre os objetivos de boa parte dos conspiradores de Vila Rica, a fundação de uma universidade e a 

transferência da capital de Minas Gerais para São João Del Rey. 
II. Havia, também, por parte dos inconfidentes, a preocupação com o desenvolvimento de produtos 

manufaturados ou, em outras palavras, objetivavam a diminuição da dependência de artigos importados. 
III. A nova capital de Minas Gerais seria transferida para Belo Horizonte, por encontrar-se localizada numa 

área mais favorável para a expansão da lavoura e da pecuária. 
 
ASSINALE abaixo a alternativa correta. 
A) apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
B) apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
C) apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
D) todas as afirmações são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 17 
(PUC–Campinas) Durante o século XVIII, a Revolução Industrial constituiu um fenômeno predominantemente 
inglês. Mas a partir do século seguinte, começou a se expandir para vários países, provocando grandes 
transformações na vida das pessoas, uma vez que, com 
A) a redução das jornadas de trabalho nas fábricas de tecidos, a organização do mercado de trabalho se 
desenvolveu de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados das grandes cidades industriais 
inglesas. 
B) a introdução das máquinas nas indústrias, aumentou a taxa de acumulação e do lucro das empresas, 
possibilitando uma maior distribuição de renda por meio da elevação do valor dos salários dos trabalhadores. 
C) o aumento da interferência do Estado na regulamentação da jornada de trabalho, salário e na criação de 
sindicatos, deixou o trabalhador sem espaço de manobra na luta por melhores condições de trabalho. 
D) máquinas cada vez mais sofisticadas, a fábrica tornou-se o local adequado para a produção, favorecendo 
a divisão do trabalho, a imposição do horário, da disciplina ao trabalhador e o aumento da produtividade. 
 
QUESTÃO 18 
COMENTE os resultados da Conjuração Baiana. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


