Correção de Exercícios Complementares
A Revolução Inglesa
1- O rei da Inglaterra João Sem-Terra, foi obrigado a assinar um documento importante em 1215. Que documento era
esse?
Resp.: Este documento criado em 1215, criado pelo rei João Sem-Terra era a Magna Carta
2- Como nasceu o Parlamento inglês?
Resp.: O Parlamento Inglês nasceu a partir da Magna Carta estabelecia uma assembleia com 25 barões que
fiscalizaria as ações do monarca. Ao longo do século XIII, tornaram-se frequentes as convocações de grandes
nobres e clérigos pelos monarcas, a fim de discutir os assuntos do reino.
3- Como passou a ser dividido o Parlamento inglês a partir de 1330?
Resp.: Em torno de 1330, o Parlamento foi dividido em duas casas: a Câmara Alta ou Câmara dos Lordes, que
abrigava os representantes do alto clero e da alta nobreza e a Câmara Baixa ou Câmara dos Comuns, que
abrigava os representantes dos condados e das cidades.
4- Caracterize o nascimento da Igreja Anglicana.
Resp.: A Igreja Anglicana, nasceu em 1534, através do Ato de Supremacia, aprovado pelo Parlamento Inglês, que
declarava o monarca Henrique VIII o chefe da Igreja inglesa.
5- Por que as terras se tornaram uma mercadoria na Inglaterra nos séculos XV e XVI?
Resp.: Porque, a partir do final da Idade Média, na Inglaterra, as terras, onde as extensões dos campos de cultivo
foram diminuídas e diminuía também o número de trabalhadores, dando fim as terras comunais. Estas alterações
socioeconômicas aceleraram-se com a Reforma Anglicana, transformando as terras em mercadorias na
Inglaterra nos séculos XV e XVI.

6- Caracterize os chamados cercamentos.
Resp.: Os cercamentos, foi a demarcação através de cercas os limites dos latifúndios, as grandes propriedades e
as áreas de pequenos sítios, pequenas extensões de terras que alguns camponeses haviam conseguido manter sob
sua propriedade
7- No campo, inglês as alterações não uso e posse da terra forma acompanhadas por mudanças nas relações sociais.
Identifique as novas classes sociais inglesas.
Resp.: As alterações no uso e posse da terra foram acompanhadas por mudanças nas relações sociais, surgindo
assim na Inglaterra novas classes sociais: as Gentry - Comerciantes ricos que compravam terras para criar
carneiros e produzir lã; Yeomanry - Era constituída por pequenos e médios proprietários de terras e
comerciantes mais modestos, que investiam seus recursos na terra; e Assalariados - Outro resultado dos
cercamentos foi a ampliação de um tipo de mercadoria: o trabalho assalariado.
8- Identifique o nome dos principais reis da dinastia Tudor e da dinastia Stuart da Inglaterra.
Resp.: Os principais reis da Dinastia Tudor foram: Henrique VIII e Elizabeth I; já os principais reis que
representavam a dinastia Stuar eram: Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II
9- Explique como a rebelião na Escócia acirrou as disputas entre a cora e o Parlamento na Inglaterra.
Resp.: Os dirigentes escoceses recusaram anglicanismo e rebelaram-se contra o domínio inglês. Para enfrentar
essa rebelião, o rei convocou o Parlamento em uma tentativa de aumentar os impostos e montar um exército. Os
parlamentares, por sua vez, exigiram certos direitos. Carlos I julgou essas exigências como um ataque à sua
autoridade e ordenou que o Parlamento seguisse fechado.
10- O que foi a Revolução Puritana?
Resp.: A Revolução Puritana foi um conflito ocorrido na Inglaterra na década de 1640 entre a monarquia e o
parlamento. Carlos I, rei do país, não aceitava a intervenção política dos parlamentares e, de forma autoritária,
governava movido por seus interesses.
11- Identifique os grupos que apoiaram o Parlamento e aqueles que permaneceram ao lado do rei durante a guerra civil
que marcou a Revolução Puritana.
Resp.: Os apoiadores do Parlamento formavam o New Model Army (novo tipo de Exército), ou seja, o Exército
dos cabeças-redondas; já os aliados do rei formavam o exército dos Realistas ou cavaleiros.

12- Caracterize o funcionamento da República inglesa.
Resp.: Em 1649, Carlos I foi capturado pelo Exército e executado publicamente, por ordem do Parlamento, por
ter quebrado o contrato político coma sociedade inglesa. A Câmara dos Lordes foi abolida e a Inglaterra tornouse uma República, onde o poder ficou nas mãos do Exército revolucionário e de um Parlamento Puritano. Esta
República foi liderada por Oliver Cromwell, um republicano que defendia a tolerância religiosa e tornou-se a
ponte entre o Parlamento e o Exército, o “protetor” da Inglaterra.
13- Por que o governo de Cromwell pode ser definido como uma ditadura.
Resp.: O governo de Cromwell, pode ser definido como uma ditadura, por ter dissolvido o Parlamento,
eliminando seus opositores, e governou de forma autoritária concentrado o poder nas suas mãos.
14- Identifique as propostas políticas dos niveladores.
Resp.: Os niveladores reivindicavam a igualdade de todos diante da lei, ou seja, que todos fossem nivelados (daí
o termo). Eles tinham como projeto a instauração de uma democracia de pequenos proprietários rurais.
15- Explique como a República consolidou as conquistas da revolução burguesa na Inglaterra.
Resp.: Com a República os privilégios feudais foram abolidos. Houve uma intensa circulação de joias, peças de
ouro e bens de valor para custear os Exércitos que se enfrentaram durante a guerra civil, ampliando o capital em
circulação e estimulando o comércio e a produção artesanal.
16- Aponte as principais características da Carta de Direito (Bill of Rights) de 1689.
Resp.: O Bill of Rights garantia a tolerância religiosa e se baseava no conceito de liberdade individual. Essa Carta
de Direitos consolidou a propriedade privada e o poder ao Parlamento.
17- Por que a Revolução Gloriosa, recebeu esse nome?
Resp.: A Revolução Gloriosa, que foi a retirada do poder do rei Jaime II do trono da Inglaterra e a substituição
por Guilherme de Orange, genro do rei esposo de Maria II. Como essa revolução não teve derramamento de
sangue, nenhuma batalha ela recebe o nome de gloriosa.

