ASA II/2019 -8º ano – história – Lene Neri – ensino Fundamental II

NOME:
DATA:

Trabalho de recuperação- 12,0- 1ºtrimestre/2020

TURMA: 8º ano

DISCIPLINA: História

PROFESSOR (A): Lene Neri

NOTA:

ASSINATURA DOS PAIS E/ OU
RESPONSAVEIS:

Questão 1

Observe as imagens e relacione-as às três características do absolutismo europeu. Justifique suas escolhas.
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--------------------------------------------------------------------------
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Questão 2
Associe as colunas de acordo com as características da Alta e Baixa Idade Média
a) Alta Idade Média
b) Baixa Idade Média
( )fim das invasões bárbaras
( ) economia autossuficiente, trocas naturais
( )sociedade sem mobilidade
( )renascimento comercial e urbano
a) B B A A
b) B A B A
c) B A A B
d) A A B B
Questão 3
Leia o texto a seguir:
"... o príncipe, que trabalha para o seu Estado, trabalha para os seus filhos, e o amor que tem pelo
seu reino, confundido com o que tem pela sua família, torna-se-lhe natural... O rei vê de mais longe e
de mais alto; deve acreditar-se que ele vê melhor..."
(Jacques de Bossuet. Política tirada da Sagrada Escritura.
Livro II, 10ª. proposição e Livro VI, artigo1º.)

O trecho acima refere-se ao Absolutismo monárquico. Assinale a alternativa abaixo que caracteriza
essa forma de governo.
a) Práticas econômicas que tinham por objetivo a importação e a diversificação de produtos
estrangeiros comercializados nos reinos, como forma de aumentar as vendas e os lucros
b) Substituição de um tipo de governo centralizado nas mãos dos reis, por uma administração
dividida entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário
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c) Unificação de diversas funções e poderes na figura dos reis, tais como a administração política,
social, econômica, militar e religiosa
d) Submissão política dos reis absolutistas às autoridades da Igreja, conforme definido pela Teoria do
Poder Descendente
Questão 4
Conforme os reis iam impondo sua autoridade em toda a extensão de seus reinos, foram surgindo
pensadores empenhados em justificar o absolutismo monárquico. Entre eles, podemos citar Jacques
Bossuet, um bispo que trabalhou como orientador do rei francês Luís XIV.
(adaptado de: BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História:
sociedade & cidadania. 7º Ano. São Paulo: FTD, 2006. p. 219.)
Assinale a alternativa abaixo que explica a teoria elaborada por Bossuet, para justificar o poder
absoluto dos reis.
a) Os reis são representantes do povo e por isso têm o direito de impor o seu poder sobre todos
b) Somente os reis podem decidir sobre a salvação das almas, por isso devem controlar a vida de
todos os seus súditos.
c) Foram os reis que, com seu exército, conseguiram evitar a destruição da humanidade e manter a
paz e a segurança entre todos, sendo assim, eles têm o direito de exercer o poder absoluto.
d) Os reis eram representantes de Deus na Terra, isto é, seu poder era de origem divina e, por isso,
ilimitado. Todos devem obedecer aos reis, pois, caso contrário, estariam desobedecendo ao próprio
Deus
Questão 5
Na base do Mercantilismo estava um procedimento econômico que foi duramente criticado pelos
fundadores do liberalismo, como Adam Smith, a saber: o protecionismo. Quais as determinações mais
conhecidas do protecionismo?

Questão 6
Qual das alternativas abaixo apresenta as principais características do Mercantilismo?
a) Valorização da agricultura, economia baseada em trocas, aumento de importações
b) Aumento das importações, igualdade de salários, política econômica voltada para o social.
c) Metalismo, protecionismo alfandegário, industrialização, balança comercial favorável e Pacto
Colonial.
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d) Globalização da economia, economia de mercado, aumento das importações e diminuição das
exportações
Questão 7
Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa, no século
XVII.

Questão 8
No período do século XVII a Inglaterra viveu constantes lutas revolucionárias, o conjunto de
acontecimento desse período denomina-se:
a) Revolução industrial
b) Revolução inglesa
c) Revolução monárquica
d) Revolução espanhola
Questão 9
No período do Iluminismo, no século XVIII, o que defendia o filósofo Montesquieu ?

Questão 10
Sobre o iluminismo, é correto afirmar que:
a) defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e
eliminaria os resquícios feudais ainda existentes
b) propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável, para
assegurar o direito de propriedade
c) criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a
desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos
d) consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada pela influência
da Igreja Católica sobre a sociedade, através da educação
Questão 11
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Com relação ao enciclopedismo, responda:
a) O que era o enciclopedismo?
b) Quais as implicações do enciclopedismo ao iluminismo?

Questão 12
Tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o “Século das
Luzes” ?
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