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 Durante o período em que estivermos sem a possibilidade de aulas indico aos 

alunos que possam fazer os exercícios do livro referente aos capítulos 1, 2, 3 e 4. 

 

Cap. 1 - páginas 153,155 e 156 

Página 153 - Desenvolver e Aplicar 

1) 

a) Porque ele representava um sistema social obsoleto, o absolutismo. 

b) Na Inglaterra da época, havia comércio intenso, muitas oficinas manufatureiras, 

matéria-prima proveniente dos campos e grande frota naval, aspectos propícios 

para o desenvolvimento econômico. 

 

Página 155 - Atividades 

1) Antes da Revolução Gloriosa, o poder do Parlamento estava abaixo do poder do 

rei. Esse órgão tinha a função de autorizar ou não o início de guerras, de acordos 

de paz e de aumentos de impostos. 

2) Podem ser citados os seguintes motivos: fortalecimento do catolicismo e 

perseguição aos puritanos, o que levou a tensões religiosas na sociedade; 

diminuição do poder do Parlamento com a teoria do direito divino; desrespeito dos 

reis às decisões do Parlamento; convocação de tropas para prender os 

parlamentares, por parte de Carlos I. 

3) Porque ocorreu por meio de um acordo, sem batalhas ou derramamento de 

sangue. 

4) V,V,F,V,F 

 

Página 156 - Mapa de Conceitos 

 Parlamento / Atos de Navegação / Declaração de Direitos. 

 

 

 

 

 

 



Cap. 2 - páginas 159,160,162 e 163 

Página 159 - Desenvolver e Aplicar 

1)   

a) Para Kant, menoridade significa um estado de incapacidade de usar a razão por si 

próprio, sem ajuda de outra pessoa. 

b) Para Kant, menoridade é algo negativo, pois é uma condição na qual a pessoa está 

acomodada com sua ignorância. Para ele, a única forma de sair dessa situação é 

por meio do iluminismo. 

 

Página 163 - Atividades 

1) O Objetivo do iluminismo era levar as “luzes da razão” à sociedade, que estaria 

tomada pela ignorância, por meio da ciência e da filosofia. 

2)   

a) Segundo o dicionário Aulete, tirano é um soberano injusto e cruel que coloca 

a sua vontade e a sua autoridade acima das leis e da justiça. 

b) Segundo o trecho, confiscar ou enfraquecer os direitos naturais das pessoas 

seriam sinais de tirania. 

c) Segundo o trecho, o tirano poderia ser deposto pelo povo. 

3) O déspota esclarecido adotava algumas ideias iluministas em seu governo, ao 

contrário dos monarcas absolutistas, que não aceitavam mudanças ou opiniões em 

sua forma de governar. 

 

Cap. 3 - páginas 168 e 174 

Página 168 - Desenvolver e Aplicar 

1) Letra D 

2)   

a) Pessoas ricas alugavam um espaço onde vários artesãos contratados 

pudessem trabalhar, os quais recebiam de acordo com a quantidade de 

produtos entregues. 

 

Página 174 - Atividades 

1) Exemplos de mudanças tecnológicas: criação de máquinas a vapor, de locomotivas 

e do relógio, desenvolvimento  do sistema de esgoto de Londres, etc. Exemplos de 

mudanças sociais: aumento da população urbana, desemprego, formação de 

organizações de trabalhadores, aumento do trabalho feminino e infantil. Exemplos 



de mudanças econômicas: divisão do trabalho, aumento da produção, 

desenvolvimento econômico da Inglaterra. 

 

2) Houve grandes migrações dos campos para as cidades devido aos cercamentos 

das terras comunais. Como havia muitos trabalhadores e não havia empregos 

suficientes, muitos deles ficavam ociosos nas cidades. 

3)   

a) Positivo, pois significaria um aumento da força produtiva e a evolução da 

sociedade. 

b) Para o autor, quanto mais dividido fosse o processo produtivo, mais 

desenvolvida seria a sociedade. 

c) Aumento da produção, perda do conhecimento sobre o processo produtivo 

como um todo e problemas de saúde decorrentes do esforço repetitivo. 

 

Cap. 4 - página 179. 

Página 179 - Desenvolver e Aplicar 

1)   

a) Liberdade de expressão e igualdade. 

b) A justiça era realizada pelo rei, que poderia mandar seus inimigos políticos 

para a prisão sem julgamentos. 

c) Resposta pessoal. 

 

 Os exercícios servirão para fixação do conteúdo que vimos até aqui, bem como 

para preparação destinada às avaliações bimestrais. 

 

 

 

 


