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Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
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Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária 

para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com 

sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a 

realização das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos 

alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado 

também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para 

que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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1) Nas primeiras fábricas de tecido inglesas, era muito comum que crianças trabalhassem longas 

horas. Sarah Carpenter foi uma delas. Sarah passou a viver e a trabalhar em uma tecelagem em 

Derbyshire quando tinha dez anos de idade. Muito tempo depois, deu este depoimento sobre sua 

experiência. Leia o texto e responda as questões a seguir: 

 Nossa refeição mais comum era bolo de aveia. Era pesado e grosseiro. Esse bolo era 

colocado em latas. Leite fervente e água eram misturados a ele. Esse era nosso café da manhã e 

nossa ceia. Nosso jantar era torta de batata com bacon cozido, um pouco aqui e um pouco lá, tão 

grosso de gordura que mal dava para comer, embora tivéssemos fome o suficiente para comer 

qualquer coisa. Chá, nunca vimos, nem manteiga. Comíamos queijo e pão preto uma vez ao ano. Só 

nos permitiam três refeições ao dia, apesar de nos levantarmos às cinco da manhã e trabalharmos 

até as nove da noite. 

(...) 

Existia um contramestre chamado William Hughes (...). Ele veio até mim e me perguntou o 

que meu maquinário fazia parado. Eu disse que não sabia porque não havia sido eu quem o havia 

parado (...). Hughes começou me batendo com uma vara, e (...) eu disse para ele que minha mãe 

ficaria sabendo disso. Então, ele saiu para buscar o mestre, que passou a lidar comigo. O mestre 

começou a me bater com um pau na cabeça até que ela ficasse repleta de caroços e de sangue. 

Minha cabeça ficou tão ruim que eu não conseguia dormir por um bom tempo (...). 

ENTREVISTA a Sarah Carpenter. The Ashton Chronicle, 23 jun. 1849. Citado em: Spartacus 

Educational. Disponível em: http://spartacus-educational.com/IRcarpenter.htm. Acesso em: 17 maio 

2018. (Tradução nossa).  

a) Quando Sarah Carpenter deu esse depoimento e para quem o fez? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Quantas horas as crianças trabalhavam na fábrica por dia, segundo o depoimento? 

________________________________________________________________________________ 

c) Você considera que a alimentação e as horas de descanso que as crianças tinham eram 

adequadas? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) Uma situação como essa seria possível nos dias de hoje? Explique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 

http://spartacus-educational.com/IRcarpenter.htm


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Preencha a tabela abaixo com as informações necessárias (utilize a matéria do seu caderno ou 

pesquise na internet). 

 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Onde começou: 

 

 

Em que período: 

 

 

Ramo da produção em que a 

mecanização teve início: 

 

 

Sistema econômico que inaugurou: 

 

 

Característica da sociedade surgida com a 

Revolução Industrial: 

 

 

 

3) Observe a imagem e responda às questões a seguir: 

 
Poluição das fábricas de cobre na Cornualha, Inglaterra Gravura da História da Inglaterra por Rollins, coleção particular 

de 1887 (Foto por Leemage / Corbis via Getty Images) 

 

a) Quais as principais modificações na paisagem que foram provocadas pela revolução 

industrial? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Com a Revolução Industrial houve uma preocupação com a preservação do meio ambiente? 

Na sua opinião esse cenário ainda se repete hoje? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



4) Observe a tabela e responda ao que se pede: 

 
a) Qual o tema da tabela? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Qual região teve o maior crescimento na construção de estradas de ferro entre 1840-1850? 

_______________________________________________________________________________ 

c) Entre 1870-1880 qual região teve o maior crescimento de estradas de ferro? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

5) Complete com o nome da forma de produção correta: 

 

a) As tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. O artesão era o dono da matéria-prima 

e das ferramentas, e da oficina onde ficava sua própria casa. 

 

A   E   N A  O 
 

b) Muitos negociantes passaram a reunir trabalhadores em grandes oficinas e a oferecer a 
matéria prima e uma remuneração pelo serviço realizado. Nela, a oficina e as ferramentas 

pertencem ao capitalista e cada trabalhador faz uma parte do trabalho.  

 

M   U F    R A 
 

c) Com a criação das máquinas industriais, estas substituíram diversas ferramentas e 

realizavam o trabalho de várias pessoas. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa, 

ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de salário. 

 

M  Q U   O F  T   A 
 



 
6) Leia atentamente e em seguida marque um X na resposta certa: 

 

O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o 

uso da razão, contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. O Iluminismo tinha o 

apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. 
VICENTINO, Cláudio. “Olhares da História: Brasil e mundo” / Cláudio Vicentino, Bruno Vicentino; colaboração de 
SaverioLavorato Junior. 1ªed. – São Paulo: Scipione, 2017. 

 

Assinale a alternativa que apresenta um princípio filosófico do Século das Luzes (Iluminismo): 

 

a) Crença na razão como fonte para a crítica social e política. 

b) Defesa do ideal monárquico para a garantia da unidade política. 

c) Ideia do Direito Divino dos Reis para legitimar o Absolutismo. 

 

 

7) Ainda sobre o Iluminismo, seus ideais eram baseados em: 

 

a) Liberdade e diversidade 

b) Liberdade, igualdade e fraternidade 

c) Liberdade e solidariedade 

 

 

8) Os ideais do Iluminismo serviram de base para um ciclo revolucionário ocorrido na Europa, no período de 

1789 a 1799, estamos nos referindo à: 

 

a) Segunda Guerra Mundial 

b) Revolução Francesa 

c) Independência dos EUA 

 

 

9) A Revolução Francesa marcou a história das civilizações, porque inaugurou um processo que 

levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação 

de um sistema republicano pautado pela representatividade popular.  A Revolução Francesa só foi 

possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. 
VICENTINO, Cláudio. “Olhares da História: Brasil e mundo” / Cláudio Vicentino, Bruno Vicentino; colaboração de 

SaverioLavorato Junior. 1ªed. – São Paulo: Scipione, 2017. 

Durante a Revolução Francesa, a Monarquia Constitucional foi estabelecida na França e a 

Carta Magna organizava o Estado em  três poderes, que são: 
 

a) Moderador, Judiciário e Executivo 

b) Executivo, Legislativo e Judiciário 

c) Moderador, Executivo e Legislativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10) O quadro abaixo, refere-se a um fato que é um marco na Revolução Francesa, até hoje lembrado pelo 

feriado francês do dia 14 de julho. A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada pela 

crise econômica e política que a França enfrentava no final do século XVIII. 

 

Estamos falando de um evento conhecido como: 

 

a) Queda da Bastilha 

b) Harmonia entre os 3 estados 

c) Supremacia da nobreza 

 
 
 
 
 
 
 

Pintura de Jean-Pierre Louis Houël, 1789. Disponível em:  

https://www.infoescola.com/historia/revolucao-francesa/ 

 
 

O direito de ser indígena 

 

 

Eu vou falar agora, sou um chefe wayampí. É um chefe wayampí quem vai falar, eu vou falar agora. 

Essa é a terra dos nossos ancestrais. 

Meus ancestrais ocuparam esta floresta há muito tempo. […]  

Nós ficamos por aqui, no lugar que transformamos em nossa floresta. Nós ocupamos toda a área. 

São muitos os parentes, eles se deslocam na área,procurando caça, depois voltam para a aldeia. E 

todos vêm moquear na aldeia. Por isso, os limites da área não podem ser pequenos. […] 

Por isso, quando os garimpeiros cavam minha terra, ah!, eu não gosto.[…] Eles poluem nossa água. 

Quando eles sujam nossa água é ruim. Onde haverá água? Nós, wayampí, não bebemos água 

poluída. Nós a reconhecemos. A água está lamacenta, não presta. […] 

Eles exterminam a caça em nossa terra. Eles matam tudo. […] 

Nossa terra é valiosa, é cara. É muito valiosa nossa terra! Somente aqui existem rios e igarapés, 

existe floresta. É ruim acabaçar com a floresta. É somente aqui, em nossa terra, que sobraram 

árvores. Vocês desmataram. Por que vocês limparam tudo? […] 

Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo? Vocês ouviram minhas palavras. Sou eu quem está 

falando. Um chefe. Sou índio. Índio. Parem! Parem de roubar nossa terra! Sou chefe índio que fala 

para vocês. Eu sou diferente. Não sou o bicho. Sou um índio. Eu falei de minha terra. Não 

mexam em nossa terra. […] 
Citado em: Gilberto Azanha e Virgínia M. Valadão. Senhores destas terras. 

Os povos indígenas no Brasil: da colônia aos nossos dias. São Paulo: Atual, 1991. P.62-66 

 

 

11) Em que tipo de fonte para o estudo da História se baseia este texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 



12) De que trata esse depoimento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

13) Porque o chefe Waiwai pede que não invadam a terra de seu povo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

14) Para garantir os direitos dos povos, após muitas lutas, reivindicações e discussões, foram 

elaborados documentos importantes. Qual é o nome da declaração composta por 30 artigos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

15) Qual é o significado da frase: “O direito de ser indígena”? O que podemos fazer para garantir 

esse direito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

16) Até que século a ciência estava ligada aos preceitos religiosos da época? 

 

A) XVI B) XVII  C) XVIII  D) XX 

 

 

17) Qual foi o movimento que veio para trazer luz e conhecimento a um era de obscurantismo e 

ignorância? 

 

A) Renascimento  B) Iluminismo  C) Naturalismo  D) Teocentrismo. 

 

 

 



18) Por que os Reis tinham poder absoluto na Europa do Século XVII? 

 

A) Que o poder dos Reis vinha através do povo 

B) Que o poder dos Reis vinha através dos sonhos 

C) Que o poder dos Reis vinha através de Deus 

D) Que o poder dos Reis vinha através do Clero 

 

 

19) O que foi a Revolução Puritana? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

20) O que foi a Revolução Gloriosa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

A DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

 

A Declaração de Direitos, ou Bill of Rights, foi um conjunto de leis formulado na Inglaterra em 

1689, após a deposição do rei Jaime II pela Revolução Gloriosa. A Declaração reduziu o poder do 

rei, estabelecendo a monarquia parlamentar em lugar da monarquia absolutista. Como você deve 

saber, a monarquia absolutista era baseada no poder absoluto do rei e justificada pelo direito divino. 

Leia, a seguir, alguns trechos da Declaração de Direitos: [...] E portanto os ditos lordes espirituais e 

temporais, e os comuns [...], estando agora reunidos como plenos e livres representantes desta nação 

[...], declaram [...] para reivindicar e garantir seus antigos direitos e liberdades: 1. Que é ilegal o 

pretendido poder de suspender leis, ou a execução de leis, pela autoridade real, sem o 

consentimento do Parlamento. [...] 4. Que é ilegal a arrecadação de dinheiro para uso da Coroa, sob 

pretexto de prerrogativa, sem autorização do Parlamento, por um período de tempo maior, ou de 

maneira diferente daquela como é feita ou outorgada. [...] 6. Que levantar e manter um exército 

permanente dentro do reino em tempo de paz é contra a lei, salvo com permissão do Parlamento. 

[...] 8. Que devem ser livres as eleições dos membros do Parlamento. 9. Que a liberdade de 

expressão e debates ou procedimentos no Parlamento não devem ser impedidos ou questionados por 

qualquer tribunal ou local fora do Parlamento. [...] 13. E que os Parlamentos devem reunir-se com 

frequência para reparar todos os agravos, e para corrigir, reforçar e preservar as leis. 
A DECLARAÇÃO Inglesa de Direitos – 1689. In: ISHAY, Micheline R. (Org.).  

Direitos Humanos: uma antologia. São Paulo: Edusp, 2006. p. 171-173. 3.  

 

 

 

 



Após a leitura dos trechos da Declaração de Direitos, identifique: 

 

21) Em que período da história da Inglaterra ela foi escrita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

22)Quem escreveu a Declaração e em nome de quem ela foi feita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

23) Qual era o objetivo principal da Declaração? Justifique sua resposta, utilizando trechos do 

documento. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

24) Por que os eventos que levaram Guilherme de Orange ao trono inglês ficaram conhecidos como 

Revolução Gloriosa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 



25) O processo histórico denominado Revolução Inglesa ou Revolução Gloriosa teve como palco a 

Inglaterra no período de 1640 a 1688, lançando as bases da Monarquia Parlamentar Inglesa. Sobre a 

Revolução Inglesa, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Esse foi um momento marcado pelo fortalecimento do Parlamento através da Carta de Direitos 

que limitava o poder do soberano. 

B) A religião oficial do Estado continuou sendo o Anglicanismo, contudo, prevaleceu a liberdade de 

culto. 

C) Ambas as revoluções propunham a centralização do poder nas mãos do monarca em detrimento 

do parlamento. 

D) O Parlamento representava os interesses de uma elite relacionada com o comércio a qual 

conseguiu inúmeras liberdades.  

 

 

26) "Com plena segurança achamos que a liberdade de comércio, sem que seja necessária nenhuma 

atenção especial por parte do Governo, sempre nos garantirá o vinho de que temos necessidade; 

com a mesma segurança podemos estar certos de que o livre comércio sempre nos assegurará o ouro 

e prata que tivermos condições de comprar ou empregar, seja para fazer circular as nossas 

mercadorias, seja para outras finalidades". (Adam Smith -A RIQUEZA DAS NAÇÕES). No texto, 

os argumentos a favor da liberdade de comércio são, também, de críticas ao: 

 

A) Laissez-faire  B) Colonialismo  C) Corporativismo. D) Mercantilismo. 

 

 

27) Entre as principais propostas formuladas no século XVIII por Montesquieu, em sua obra “O 

Espírito das Leis”, marque com um X a alternativa certa: 

 

A) separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário  B) sufrágio universal  

C) direito divino dos reis   D) Parlamento composto por membros da nobreza 

 

 

Leia:  

“O sistema absolutista estendeu-se por grande parte da Europa, entre os séculos XIII e XVIII. No 

estado absolutista o rei governava o seu país sem que ninguém pudesse contestar as decisões 

tomadas. A explicação para o poder dos reis tinha origem na religião e, geralmente, eram as 

mesmas já usadas nos tempos medievais para explicar o poder dos senhores feudais e dos membros 

do clero. 

Surgiram, então,os chamados pensadores iluministas, que tentavam buscar uma explicação 

diferente. Partindo da razão e do pensamento lógico, os iluministas se opuseram à explicação divina 

como fonte do poder. Essa nova forma de pensar em muito ajudou no desenvolvimento das ciências 

em geral, sempre apoiadas na razão e na experiência.” 

 (Coleção Frase Didática, Pereira, Paulo Sérgio e Moraes, Robson Alexandre – Editora Frase) 

 

 



28 )Marque (  V  ) para verdadeiro e (  F  ) para falso: 

 

(      ) O Iluminismo combatia o absolutismo monárquico. 

(      ) Os déspotas esclarecidos aceitavam algumas ideias  iluministas. 

(     ) O Iluminismo foi um movimento cultural que ganhou grande expressão na França e no Brasil 

do século XVIII. 

(      ) O Antigo Regime tinha como principal característica, o poder  absoluto do rei. 

 

 

29) Marque a alternativa incorreta: 

 

A) Marquês de Pombal  foi  um dos principais déspotas esclarecidos. 

B) Déspota é o ditador, o governante absolutista. 

C) Os déspotas esclarecidos não foram receptivos às ideias iluministas. 

 

 

  “A Revolução Industrial foi o conjunto de transformações sociais, econômicas e tecnológicas que 

ocorreram durante o século XVIII principalmente na Inglaterra, onde o sistema artesanal de 

produção foi substituído pelo sistema de produção em série das fábricas. A Revolução Industrial 

marcou a vitória política e econômica da burguesia como classe social dominante bem como o 

surgimento da classe operária formada por trabalhadores assalariados.”  
          (Coleção Frase Didática, Pereira, Pedro Sérgio e Moraes, Robson Alexandre – Editora Frase) 

 

 

30) Correlacione: 

 

(  1  ) Empresários industriais  (  2  ) Operários urbanos  (  3  ) Revolução Industrial. 

 

(      ) Trabalhadores assalariados das indústrias. 

(      ) Foi o processo de transformação que ocorreu na Europa à partir de 1750. 

(      ) Donos dos meios de produção das fábricas. 


