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Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

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) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uma das contribuições do Iluminismo foi a criação da Enciclopédia, por D’Alembert e 

Diderot entre 1751 e 1772. Obras desse tipo se tornaram muito populares desde então. Atualmente 

possuímos a versão moderna e digital da Enciclopédia, chamada de Wikipédia. A proposta do site e 

criadores do Wikipédia é reunir todas as produções que aglutinam a cultura e os saberes originados 

nas mais remotas épocas, ao redor do planeta.  A Enciclopédia era: 

 

A) A reunião de todo o conhecimento científico, filosófico, político, histórico etc., e 

apresentados de forma a compor “uma árvore do conhecimento humano”. 

B) Uma série de livros sobre ficção científica que apresentassem de forma didática 

conhecimentos científicos como física e química. 

C) Uma obra de conhecimento religioso, que apresentava a ciência sob o ponto de vista da 

doutrina católica. Isso agradou ao Vaticano que permitiu a circulação do livro pela Europa. 

D) Um livro de ampla circulação na Europa desde a Alta Idade Média que reunia as 

informações e conhecimentos de cientistas e intelectuais das civilizações da Grécia antiga e 

romana. 

 

 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 

Capa da Encyclopedie, organizada 

por d’Alembert e Diderot 

 

Página da Wikipédia na internet. 

 



2) “Com uma das mãos tentaram abalar o trono; com a outra, quiseram derrubar os altares”. 

 

Cite duas características do pensamento iluminista descritas na frase acima. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Leia o trecho a seguir, a seguir que está no início da Constituição dos Estados Unidos, e observe 

a imagem: 

 

 “Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a 

justiça, assegurar a tranquilidade doméstica, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral 

e assegurar as bênçãos da liberdade a nós mesmos e à posteridade, ordenamos e estabelecemos 

esta Constituição para os Estados Unidos da América”.  
Constituição dos Estados Unidos da América. Fonte: 

http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf  

(Acesso em 19 de abril de 2020) 

 

 
 

 
 

 

Cartaz de 1926 referente à independência das 

Treze Colônias da América do Norte. 

a) A quem se refere a palavra “povo”, escrita 

na Constituição dos Estados Unidos? 

 

_____________________________________ 

 

b) Quem ou o que a mulher da imagem 

representa? 

 

_____________________________________ 

 

c) O que está escrita na fita que envolve a 

imagem feminina? Qual a sua tradução para o 

português? 

 

_____________________________________ 

 

d) Que ideais iluministas estão expressos no 

trecho da Constituição dos Estados Unidos 

apresentado? 

_____________________________________

_____________________________________ 

http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf


4). Leia os textos abaixo: 

 

Fonte 1: “Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o 

direito de você dizê-las.“(Voltaire) 

 

Fonte 2: “Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e 

até os próprios deveres”. (Rousseau) 

 

 Sobre a liberdade, escreva F (falso) ou V (verdadeiro): 

 

( ) A liberdade consiste em discordar sempre que possível dos outros. 

 

( ) Não é possível exercitar a condição humana sem ser livre. 

 

( ) A liberdade de expressão é um direito de todo indivíduo. 

 

 

5) No século XVIII, o filósofo e jurista francês Montesquieu apontou algumas soluções para as 

desigualdades e problemas políticos de sua sociedade. Ele escreveu o livro “O espírito das leis”, 

onde defendia a ideia que quando as pessoas têm poder tendem a abusar dele. Era, portanto, 

contrário a política da monarquia absolutista. Para evitar essa situação, ele formulou a teoria de três 

poderes, divididos em Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Veja o vídeo “O que são os três poderes.” No link abaixo: 

 

Link: http://livro.pro/5gvmxk 
(copie e cole este link na barra de endereço do seu navegador de internet) 

 

Agora responda o que são os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário? Esse sistema 

é usado no governo brasileiro atual? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

http://livro.pro/5gvmxk


Os impactos da Revolução Industrial. 

Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura foi 

substituída pela maquinofatura. Os motores a vapor, aperfeiçoados por James Watt em 1769, 

começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade da produção e a qualidade dos 

produtos. As principais tarefas do trabalhador passaram a ser alimentar a máquina, controlar sua 

velocidade e zelar por sua manutenção. 

A busca do lucro tornou-se mais intensa com o surgimento das fábricas. A concorrência 

levou os industriais a investir na melhoria técnica da produção e no uso de novas fontes de energia. 

O tear mecânico (1785) deu início à mecanização da tecelagem e à aplicação do motor a vapor na 

indústria têxtil. A invenção do barco a vapor (1787) e a inauguração da primeira ferrovia (1825) 

possibilitaram o transporte de um volume maior de mercadorias. 

UMA NOVA SOCIEDADE 

Além das mudanças no ritmo do trabalho e do cotidiano, na mentalidade e nos valores, uma 

das transformações mais importantes produzidas pela indústria foi a configuração de uma nova 

sociedade, com a consolidação de duas classes sociais antagônicas: 

burguesia: classe social formada pelos proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do 

comércio, das redes de transporte e das empresas agrícolas. O termo “burguesia” tem origem em 

“burgo”, aglomerado urbano da Idade Média, cujos habitantes se dedicavam ao comércio e ao 

artesanato. A partir do século XVIII, a burguesia impôs cada vez mais seu domínio sobre a 

sociedade; 

proletariado: classe social composta do operariado, que vive do salário que recebe. Como não tem 

meios para sobreviver por conta própria, o proletariado vende sua força de trabalho para o patrão 

em troca de um salário. O salário, porém, paga apenas uma parte do tempo de trabalho do operário 

nas fábricas. O restante do tempo é apropriado pelo patrão. 

O TRABALHADOR NO SISTEMA INDUSTRIAL 

A expansão das indústrias modificou muito o cotidiano dos trabalhadores. A questão do 

tempo, que, para eles, passou a ser regulado pelos horários de funcionamento das fábricas, é um 

exemplo disso. Nas áreas rurais, a medição do tempo estava relacionada aos ciclos da natureza e às 

tarefas diárias no campo. Já nas cidades, a disciplina passou a ser estabelecida pelo relógio. Com 

eles, foi possível disciplinar os horários de entrada e saída dos trabalhadores, o intervalo de almoço 

e o tempo gasto para realizar as tarefas da produção.  

E quanto à moradia dos trabalhadores? A maior parte das casas operárias se localizava 

próximo às fábricas e era construída pelos próprios empregadores e alugadas aos trabalhadores. Em 

geral, essas moradias abrigavam um grande número de pessoas, que, muitas vezes, se amontoavam 

para dormir. Não existia rede de esgoto. Os banheiros eram fossas, ficavam fora das casas e 

exalavam um cheiro horrível. Em alguns bairros, havia um serviço de limpeza de fossas, cujos 

resíduos eram vendidos como esterco aos agricultores. Em outros bairros, os detritos eram jogados 

nas vias públicas e nos cursos de água.  

A água era fornecida em bicas, poços e fontes públicas espalhados pela cidade, nos quais 

havia longas filas para obter um balde do precioso líquido. As péssimas condições propiciaram o 

surgimento de surtos de diversas doenças, como a cólera e a tuberculose, que atingiam com 

frequência os trabalhadores e suas famílias.  



Outro fator negativo, foi que   a atividade industrial de larga escala acarretou grandes 

impactos ambientais à Inglaterra. A instalação de fábricas levou à poluição das águas e do ar e à 

alteração do hábitat de muitas espécies. 

A construção de ferrovias e de novas fábricas acarretou a derrubada de grandes áreas de 

vegetação. Além disso, a população dos grandes centros industriais cresceu desordenadamente, 

causando muitos problemas urbanos, como o acúmulo de lixo e dejetos. 

CIRCULAÇÃO DE POVOS, MERCADORIAS E CULTURAS 

A mecanização da produção permitiu uma multiplicação rápida e constante de mercadorias e 

serviços, graças a invenções como os trens e  navio a vapor e o telégrafo. A ferrovia expandiu-se 

rapidamente para vários países e passou a transportar, além de mercadorias, também passageiros, 

correspondências e jornais. Ela modificou as paisagens com as estradas de ferro, as estações, as 

pontes e os túneis, e transformou a vida do cidadão comum. As viagens tornaram-se mais seguras e 

rápidas e em muitas regiões a vida passou a se pautar pelos horários dos trens.  

Quanto aos navios a vapor,  além de tornarem as viagens mais rápidas, havia os navios 

postais a vapor que transportavam correspondências e jornais de várias partes do mundo e eram 

altamente lucrativo.   

A comunicação de longa distância sofreu uma grande reviravolta com a invenção do 

telégrafo, criado no século XVIII. Essa comunicação desenvolveu-se com a construção de cabos 

submarinos, que encurtaram as distâncias e, assim, integraram o mundo. Desta forma, as distâncias 

do planeta foram encurtadas, o que possibilitou a integração da economia capitalista em todos os 

continentes. Com os novos meios de transporte e de comunicação, a circulação de mercadorias se 

expandiu vertiginosamente. Os fluxos de capital e de pessoas se aceleraram na mesma velocidade. 

 

6) O País pioneiro na Revolução Industrial foi: 

A) China B) Venezuela  C) Inglaterra  D) Alemanha 

 

 

 

 

 

 

Analise as imagens acima, considere  os textos  sobre Revolução Industrial e responda as 

questões 7, 8 e 9. 

7)-Explique por que a ferrovia se tornou um símbolo de progresso e velocidade no século XIX. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 



8)-De que forma os navios a vapor contribuíram para a comunicação entre as pessoas que viviam 

em diferentes continentes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

9) Qual foi a fonte de energia básica da primeira Revolução Industrial, na Grã-Bretanha, no século 

XVIII.? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Movimento Iluminista 

 

No século XVIII ocorreram diversos progressos 

nos campos tecnológico e científico, pois os 

europeus entraram em contato com diferentes 

povos, culturas, alimentos e mercadorias. [...] O 

Iluminismo foi um movimento filosófico e 

científico. Para os pensadores iluministas o 

Racionalismo- o domínio da natureza e da 

sociedade pela razão era o ideal desses pensadores. 

Para eles a razão deveria estar acima de tudo e de 

todos. Os pensadores iluministas condenavam o 

absolutismo. Alguns como Montesquieu eram a 

favor de monarquias cujos reis tivessem poderes 

limitados, outros como Rosseau, defendiam uma 

espécie de república democrática (MOCELLIN& 

CAMARGO, 2015). 
 https://onlinecursosgratuitos.com/8-apostilas-sobre-o-iluminismo-para-baixar-em-pdf/ 

 

De acordo com o texto acima responda as seguintes perguntas: 

 

10) O Iluminismo pertence a que tipo de revolução? 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

11)  O que você entendeu sobre o racionalismo? 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

12) O texto fala sobre Montesquieu e Rosseau. Quem são eles no Iluminismo? 

 

_______________________________________________________________________________. 

https://onlinecursosgratuitos.com/8-apostilas-sobre-o-iluminismo-para-baixar-em-pdf/


13) Em sua opinião, o que a frase abaixo quer informar? 

 

“A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; e, se um cidadão pudesse fazer o que 

elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros teriam também esse poder (MOCELLIN& 

CAMARGO, 2015, p.36)” 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

14) Os ideais iluministas pregavam a democratização do conhecimento científico, ou seja, o saber e 

as descobertas científicas deveriam ser igualmente acessíveis a todos. Na atualidade esse ideal é 

aplicado? Todas as pessoas tem acesso ao conhecimento e aos avanços científicos? Argumente sua 

opinião. 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

A expansão dos Estados Unidos 

 

Após a independência dos Estados Unidos, as treze colônias originais se tornaram estados e novos 

territórios foram incorporados ao país que se formava.  A Louisiana e a Flórida foram compradas da 

França e da Espanha em 1803 e 1819 

respectivamente [...] Em 1845, a intenção 

de incorporar o Texas levou os Estados 

Unidos a uma guerra contra o México. 

Vitoriosos, os Estados Unidos anexaram a 

região e os atuais estados da Califórnia, 

Arizona, Novo México, Oklahoma, 

Colorado, Idaho e parte de Utah. A 

expansão dos Estados unidos foi tão rápida 

quanto violenta. De um lado representou o 

nascimento da nação que se tornaria a maior 

potência econômica mundial. De outro, 

provocou a dizimação da maioria dos 

indígenas que viviam naqueles territórios. 

Na segunda metade do século XIX, 

divergências sobre o modelo de ocupação 

do território e sobre a manutenção da escravidão provocaram uma guerra entre os estados do sul e 

os do norte (FERNANDES, 2018 p. 232).       https://slideplayer.com.br/slide/2599726/ 

 

Sobre a expansão dos Estados Unidos, responda: 

 

15) Informe a consequência gerada pela incorporação do Texas em 1845? 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

16) Qual a participação da França e da Espanha na expansão americana? 

 

_______________________________________________________________________________. 

https://slideplayer.com.br/slide/2599726/


17) Como ficou a situação das treze colônias após a independência dos Estados Unidos? 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

Revolução Americana 

A colonização inglesa da América do Norte não foi homogênea nem atendia aos interesses de todos. 

Havia diferenças significativas entre as colônias do norte e do sul, No norte, de clima semelhante ao 

europeu, ocorreu um processo de ocupação em que foram recebidos principalmente puritanos e 

refugiados políticos, interessados em iniciar uma nova 

vida, livres das perseguições políticas e religiosas da 

Europa. A base de sua economia era a pequena 

propriedade voltada ao mercado interno, onde produziam 

manufaturados, como os têxteis [...] e plantavam-se 

gêneros alimentícios, por exemplo, o trigo. No sul, a 

colonização foi essencialmente exploratória. Nas regiões 

mais quentes e chuvosas eram cultivados gêneros que 
não poderiam ser produzidos no continente europeu 

(MOCELLIN& CAMARGO, 2015, p.40). 
http://dryicons.com/free-graphics/preview/grungy-street/ 

 

 

18) Com base no texto acima, é incorreto afirmar que: 

A) A base da economia do sul era da extensa propriedade voltada ao mercado interno, onde 

produziam manufaturados, como os têxteis. 

B) A colonização inglesa da América do Norte não foi homogênea nem atendia aos interesses 

de todos. 

C) As colônias do  sul, apresentavam regiões mais quentes e chuvosas eram cultivados gêneros que não 

poderiam ser produzidos no continente europeu . 

 

https://issuu.com/alexandrerjjf/docs/forma__o_e_expans_o_dos_eua.pptx 

 

http://dryicons.com/free-graphics/preview/grungy-street/
https://issuu.com/alexandrerjjf/docs/forma__o_e_expans_o_dos_eua.pptx

