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1. (Fuvest 2020)  A entrega pacífica do governo a um 
adversário pressupunha um elevado nível de 
automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um 
governo em não usar os seus grandes recursos do poder na 
humilhação ou destruição de predecessores hostis ou 
opositores (...). As técnicas militares deram lugar às técnicas 
verbais do debate feitas de retórica e de persuasão, a maior 
parte das quais exigia mais contenção geral, identificando, 
de modo nítido, esta mudança com um avanço da 
civilização. 
 

Norbert Elias, A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992. 
 
 
O processo histórico britânico ofereceu, entre os séculos 
XVII e XIX, modelos institucionais e práticas políticas 
importantes. 
 
A respeito deles, é correto afirmar que  
a) os debates acalorados no Parlamento, que 

desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, 
foram apenas superados no início do século XIX com a 
instauração do Regime Parlamentar.     

b) após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas 
lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as 
classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do 
Regime Parlamentar ao longo do século XVIII.    

c) a instauração da República de Cromwell e do 
parlamentarismo, em meados do século XVIII, foi 
responsável pelo fim das turbulências políticas 
características do absolutismo monárquico.     

d) o avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com 
o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa 
entre anglicanos, calvinistas e católicos pelo Parlamento 
no final do século XVIII.     

e) o estabelecimento do parlamento bicameral, com 
representação para os nobres e para a burguesia 
enriquecida, e do direito de voto universal, ambos no 
século XVIII, foram responsáveis pela contenção das lutas 
sociais na Grã‐Bretanha.     

  
2. (Upf 2018)  “As Revoluções [inglesas e francesa], além de 
outras peculiaridades, são notórias como canteiros de 
ideologias, particularmente ideologias populares de 
protesto. Uma característica comum às revoluções [inglesas 
e francesa] é terem ocorrido num período pré-industrial, em 
que a luta pelo poder ou pela sobrevivência – seja pelo 
controle do Estado ou por objetivos mais limitados – não se 
limitava a dois adversários apenas. Em cada uma dessas 
revoluções, esteve presente um elemento popular adicional 
que também lutava por um lugar ao sol.”  
 
(RUDÉ, George. Ideologia e protesto popular. Rio de Janeiro: 

Zahar editores, 1982).  
 
 
Comparando as revoluções burguesas inglesas e francesa, é 
correto afirmar:   

a) Ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, na França, o 
processo revolucionário levou ao fortalecimento da 
pequena nobreza, que era marginalizada durante o antigo 
regime.     

b) Na Inglaterra, a luta contra o absolutismo diferenciou-se 
da trajetória revolucionária da França, pois possibilitou 
que os anseios populares fossem atendidos pelo novo 
regime.     

c) Ao contrário da Revolução Inglesa, na França, a revolução 
foi marcada pelas disputas religiosas e pela ausência do 
apoio popular, principalmente dos camponeses, que 
ficaram inertes diante dos acontecimentos.     

d) A Revolução Francesa foi seguida de um forte processo de 
industrialização no país, enquanto na Inglaterra, a 
revolução, por ser um processo meramente político, 
provoca uma estagnação econômica.     

e) Diferentemente do que ocorreu na França, a Revolução 
Inglesa cria condições para o fortalecimento do 
Parlamento, no qual os interesses da burguesia em 
ascensão estão representados.     

  
3. (Upe-ssa 2 2017)  A morte de Carlos I, rei da Inglaterra, 
em 1649, conforme demonstra a imagem abaixo, teve como 
principal(ais) significado(s) sociopolítico(s) a(o) 
 

  
a) crise e o declínio do absolutismo.    
b) implementação da República inglesa.    
c) restabelecimento das relações feudais.    
d) irrupção de movimentos liberais pró-presidencialismo.     
e) estabelecimento da guerra civil e o fim do Reino Unido.    
  
4. (Acafe 2016)  Este ano a imprensa inglesa noticiou que 
multidões comemoram o 90º aniversário da rainha 
Elizabeth, que realizou um passeio público. A Monarquia 
tem uma tradição histórica na Inglaterra e boa parte do 
povo inglês reverenciou os noventa anos da rainha 
Elizabeth. 
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Nesse contexto, e considerando as raízes históricas do atual 
sistema de governo da Inglaterra é correto afirmar, exceto:  
a) Além de garantir a propriedade privada, a Declaração de 

Direitos (1689), elaborada pelo Parlamento Inglês, 
estabelecia a superioridade do parlamento sobre o rei.    

b) A Revolução Gloriosa ocorreu entre 1688 e 1689, 
determinando o fim do absolutismo monárquico, 
estabelecendo a monarquia parlamentar constitucional.    

c) O Primeiro-Ministro da Inglaterra não pode atuar em 
conflitos diplomáticos e na política externa, cabendo à 
rainha este direito, estabelecido pelo Parlamento Inglês.    

d) O Parlamento Inglês é formado pela Câmara dos Comuns 
e pela Câmara dos Lordes. Existe também a Sala da 
Rainha, que é aberta para o pronunciamento anual da 
monarca.    

  
5. (Espm 2015)  Thomas Hobbes era admirador do 
método matemático e da racionalidade, e crítico da 
democracia. Quando em 1628, observava os conflitos 
entre o rei e o Parlamento, traduziu e publicou um 
ataque ao grego Tucídides à democracia para mostrar, 
pelo exemplo de Atenas na Guerra do Peloponeso, os 
efeitos danosos da democracia. Hobbes se empenhava 
em tomar o partido de Carlos I no conflito com o Parla-
mento. Em 1640, diante da guerra civil, fugiu para a 
França. Em 1651 publicou sua obra ‘Leviatã’, em que 
apresentou sua visão do Estado.  

 
(Flávio de Campos. A escrita da História)  

 
 
O inglês Thomas Hobbes deve ser relacionado, 
respectivamente, à guerra civil (mencionada no texto) e à 
visão de Estado:   
a) Primavera dos Povos – Estado liberal;     
b) Comuna de Paris – Estado socialista;     
c) Revolução Francesa – Estado liberal;     
d) Revolução Puritana – Estado absolutista;     
e) Revolução Gloriosa – Estado absolutista.    
  
6. (Ueg 2015)  Leia o texto a seguir.  
 
Após a decapitação do rei, o Parlamento sofreu nova 
depuração. Um Conselho de Estado, com 41 membros, 
passou a exercer o Poder Executivo. Mas o controle do 
Estado estava de fato nas mãos de Cromwell [...] 
Ofereceram-lhe a coroa, mas ele a recusou: na prática já era 
um soberano e podia até fazer seu sucessor.  
 
PILETTI, Nelson; ARRUDA, José Jobson de A. Toda a História. 

São Paulo: Ática, 2000, p. 228.  
 
 
Após a morte de seu líder, em 1658, o destino da chamada 
“República de Cromwell” foi marcado pela  
a) deposição, já no ano seguinte, de seu filho e sucessor, 

Richard Cromwell, permitindo o início da fase de 
Restauração.     

b) reformulação e fortalecimento do Parlamento inglês, num 
golpe militar conhecido como Revolução Gloriosa.     

c) proibição das práticas puritanas, fazendo com que muitos 
membros do movimento migrassem para a América.     

d) invasão de Guilherme de Orange, que implantou a Lei do 
Teste, obrigando a todos os funcionários públicos a se 
declararem católicos.     

  
7. (Ufjf-pism 1 2015)  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.    

e) O sistema parlamentar inglês é um modelo de 
representatividade que influenciou na organização de 
constituições em diversos países do Ocidente.    

  
8. (Ufsm 2015)  No Império Romano, o sal era um dos 
fundamentos tradicionais da vida e da cultura. Esse hábito 
permaneceu entre os europeus e, apesar de ser conhecido 
nos vários continentes, o sal não era usual na dieta dos 
povos africanos ou indígenas até o contato mais sistemático 
com os brancos, ocorrido a partir do século XVI. Qual das 
situações históricas a seguir NÃO influiu no processo de 
difusão da cultura europeia no período?  
a) Expansão marítima da Era Moderna.    
b) Tráfico de escravos da África para a América.    
c) Estabelecimento de missões e reduções pela Companhia 

de Jesus.    
d) Revolução Gloriosa.    
e) Fundação de fortes lusitanos na Guiné e na Costa do 

Marfim.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
O século XVII na Inglaterra recebeu o nome de “Revolução 
ou Revoluções Inglesas do século XVII”. Ocorreu um intenso 
conflito entre o “velho” ligado aos privilégios e ao Antigo 
Regime e o “novo” ligado a burguesia, capitalismo, 
Parlamento e as ideias liberais de Locke contrárias ao Antigo 
Regime. O desfecho se deu em 1689 com o “Bill of Rights” 
(Declaração dos Direitos) e a Revolução Gloriosa 
(mencionada no texto de Norbert Elias), uma revolução sem 
derramamento de sangue que destruiu o Antigo Regime 
implantando as bases do capitalismo liberal-industrial. 
Depois da Revolução Gloriosa, a Inglaterra viveu uma 
relativa estabilidade política que acabou influenciando 
outros países a ter simpatia pelo modelo político inglês: o 
Parlamentarismo. Gabarito [B].   
 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. A Revolução Gloriosa 
de 1689 na Inglaterra representou o fim do Antigo Regime 
(Absolutismo e Mercantilismo) e a implantação das bases do 
capitalismo liberal-industrial. Diferente da Revolução 
Francesa que terminou em 1789 através do Golpe do 18 
Brumário liderado por Napoleão, na Inglaterra o Parlamento 
foi fortalecido enquanto instituição política.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Em janeiro de 1649, 
o Parlamento executou o rei Carlos I dando início à crise e, 
posteriormente, ao fim do regime absolutista na Inglaterra 
com a Revolução Gloriosa de 1689 que substituiu uma 
monarquia absolutista por uma monarquia parlamentarista. 
No entanto, com a morte do rei em 1649 foi implantada a 
República Puritana, 1649-1659, sob a liderança de Oliver 
Cromwell conforme aponta a proposição [B] gerando uma 
possível dúvida. Como a questão pede o significado 
sociopolítico da execução do rei Carlos I em 1649 a 
proposição [A] de fato é a única correta.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
O Primeiro-Ministro inglês é quem, efetivamente, governa a 
Inglaterra, em todas as instâncias. Os membros da Família 
Real não interferem na política inglesa.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 

A questão associa o pensamento do filósofo inglês Thomas 
Hobbes na obra Leviatã com os conflitos que ocorreram na 
Inglaterra durante o século XVII e que culminaram na 
Revolução Gloriosa de 1689. Durante a dinastia Stuart, que 
governou a Inglaterra no século XVII, ocorreu um intenso 
conflito entre os reis Stuarts e o Parlamento, que limitava o 
poder real. Neste século de embate, Hobbes defendeu um 
Estado forte e soberano (absolutista) que, com sua força, 
garantisse a paz e a ordem na Inglaterra. Durante a guerra 
civil, 1642-1649, (rei contra parlamento), Hobbes se colocou 
ao lado do rei Carlos I, foi para a França e escreveu sua obra 
Leviatã, na qual defende o Estado Absolutista.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
A questão remete as Revoluções Inglesas no século XVII. O 
texto aponta para a República Puritana liderada por Oliver 
Cromwell, 1649-1659. Oliver Cromwell morreu e seu filho 
Richard Cromwell assumiu o trono sem sucesso. Desta 
forma, ocorreu a Restauração Monárquica através do rei 
Carlos II, 1660-1685. Em 1689 aconteceu a importante 
Revolução Gloriosa substituindo a monarquia absolutista 
pela monarquia parlamentarista que reina no país até hoje.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
As revoluções inglesas do século XVII buscavam a 
descentralização do poder, a partir da formação de uma 
Monarquia Parlamentarista que limitaria o poder do Rei 
inglês.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
Todos os demais eventos configuram o deslocamento de 
pessoas e, logo, de costumes sociais e culturais entre os 
continentes Europeu, Africano e Americano. 
A Revolução Gloriosa foi um processo político interno da 
Inglaterra que, a princípio, não atingiu outros países.   
 
   
 


