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ILUMINISMO
1) Escreva as principais características do Iluminismo: (Esquema feito no caderno
sobre o Iluminismo ou ZOOM da página 65 do livro)
Resposta:
2) Explique as características dos principais pensadores iluministas: (Folha sobre as
frases iluministas – valdirsteffen.net e página 64 do livro).
Resposta:
3) Explique a importância da Enciclopédia para o Iluminismo: (2º e 3º parágrafo de
DIVULGAÇÃO DO PENSAMENTO LIBERAL, da página 65 do livro).
Resposta:

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
4) Escreva 05 condições de trabalho de um operário durante a Revolução Industrial
comparando com os dias atuais. (Folha colada no caderno sobre a Situação dos
Trabalhadores ou site: valdirsteffen.net).
Resposta:
5) Sabemos que a máquina a vapor foi a grande invenção durante a Revolução
Industrial, escreva 04 grandes mudanças ocorridas na sociedade da época: (Uma
transformação revolucionária, página 51 do livro).
Resposta:
6) Quais foram as relações entre o cercamento, a indústria têxtil e a mão de obra
operária no início da industrialização na Inglaterra: (Revolução Agrícola, página 52
do livro).
Resposta:
7) Explique as causas do surgimento dos primeiros sindicatos durante a Revolução
Industrial e sua relação com a melhoria das condições de vida dos operários: (Lutas
operárias, página 57 do livro).
Resposta:
8) Como as pessoas viviam nos cortiços e a relação entre os operários das fábricas
com o futebol: (Características da Primeira Revolução Industrial, disponível no site:
valdirsteffen.net).
9) Resposta:

REVOLUÇÃO INGLESA
10) Explique os motivos que levaram a Inglaterra a ter uma guerra civil por mais de 7
anos: (1º parágrafo da página 67 do livro).
Resposta:
11) Sabemos que o rei absolutista Carlos I foi executado em 1649 e o poder da Inglaterra
foi para os burgueses ricos. Porque dizer que as pessoas transformaram-se em
cidadãs e não mias súditas: (explicação do professor na sala de aula).

Resposta:
12) Os reis voltaram a reinar na Inglaterra, entretanto, sem poder governar. Tiveram de
assinar a Declaração dos Direitos em 1689. Explique as característica dessa
Declaração: (Último parágrafo da folha: Revolução Industrial, colada no caderno e
disponível no site: valdirsteffen.net).
Resposta:

