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1. (Ufpr 2014)  Na figura abaixo vemos à esquerda uma 
ilustração de Guy Fawkes, inglês católico morto em 1605 após 
tentar  explodir  o  Parlamento  inglês  na  “Conspiração  da  
Pólvora”,  e  um  manifestante  inglês  usando  a  máscara  de  Guy  
Fawkes em 2011 (inspirada na graphic novel V de Vingança, 
transformada em filme em 2006) e portando um cartaz no 
qual  se  lê:  “O  povo  não  deve  temer  seu  governo”. 
 

 
 
Sobre os contextos do século XVII e do século XXI em que a 
figura de Guy Fawkes aparece, identifique como verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 
(     ) Guy Fawkes pertenceu a uma legião de opositores 

católicos à dinastia dos Stuart, que tentou estabelecer 
um regime absolutista na Inglaterra ao longo do século 
XVII.  

(     ) Atualmente, o uso da máscara de Guy Fawkes mantém o 
ativismo católico do personagem original, ao defender a 
opção preferencial pelos pobres e uma teologia de 
libertação através do ciberativismo.  

(     ) Enquanto Guy Fawkes foi demonizado como traidor à 
Coroa inglesa desde o século XVII, atualmente as 
máscaras de Guy Fawkes representam a contestação ao 
autoritarismo e à injustiça, como no movimento Ocupe 
Wall Street e em diversos protestos pelo mundo.  

(     ) Após a Conspiração da Pólvora, outras revoltas 
ocorreram no século XVII na Inglaterra, culminando na 
Revolução Puritana (1640) e na Revolução Gloriosa 
(1688), seja por questões religiosas, seja pelos 
cercamentos, seja disputa de poder entre a monarquia 
e o parlamento.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo.   
a) V – F – F – V.     
b) F – F – V – F.     
c) F – V – F – V.     
d) V – V – V – F.     
e) V – F – V – V.    
   
2. (Fuvest 2014)  As  chamadas  “revoluções  inglesas”,  
transcorridas entre 1640 e 1688, tiveram como resultados 
imediatos   
a) a proclamação dos Direitos do Homem e do Cidadão e o fim 

dos monopólios comerciais.     

b) o surgimento da monarquia absoluta e as guerras contra a 
França napoleônica.     

c) o reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o 
fortalecimento da ingerência papal nas questões locais.     

d) o fim do anglicanismo e o início das demarcações das terras 
comuns.     

e) o fortalecimento do Parlamento e o aumento, no governo, 
da influência dos grupos ligados às atividades comerciais.     

   
3. (Mackenzie 2014)  A Revolução Gloriosa, na Inglaterra 
(1688–1689), marcou o início de uma época de grande 
prosperidade para o país, lançando as bases para o 
desenvolvimento capitalista, e permitiu que o país fosse o 
pioneiro na Revolução Industrial do século XVIII. Podemos 
estabelecer uma relação entre os dois eventos porque  
a) o governo passou a impor a religião anglicana, dando fim 

aos conflitos religiosos e aos massacres entre católicos e 
protestantes, liberando mão de obra para as novas técnicas 
de produção.    

b) o poder real, com a retomada do absolutismo, não 
encontra empecilhos para dar fim ao sistema feudal e 
incentivar a prática capitalista para aumentar os recursos 
do Tesouro Nacional.    

c) o país, com o advento do Parlamentarismo, passou por 
transformações, como o acordo político e econômico entre 
a burguesia e a nobreza rural que, juntas, promoveram o 
desenvolvimento econômico.    

d) tanto a tolerância religiosa quanto uma maior liberdade de 
expressão política por parte da sociedade civil, 
características do despotismo esclarecido, incentivaram o 
desenvolvimento econômico.    

e) o desenvolvimento de uma monarquia, com características 
de um Estado liberal, permitiu a união de todas as classes 
sociais na Inglaterra, o que permitiu a modificação das 
relações trabalhistas no campo.    

   
4. (Fgvrj 2013)  A Reforma, a despeito de sua hostilidade à 
magia, estimulara o espírito de profecia. A abolição dos 
intermediários entre o homem e a divindade, bem como a 
ênfase na consciência individual, deixavam Deus falar 
diretamente a seus eleitos. Era obrigação destes tornar 
conhecida a Sua mensagem. E Deus não fazia acepção de 
pessoas: preferia falar a John Knox do que à sua rainha, Maria 
Stuart da Escócia. O próprio Knox agradeceu a Deus ter-lhe 
dado o dom de profetizar, que assim estabelecia que ele era 
um homem de boa-fé. 
Na Inglaterra, as décadas revolucionárias deram ampla 
difusão ao que praticamente constituía uma profissão nova – 
a do profeta, quer na qualidade de intérprete dos astros, ou 
dos mitos populares tradicionais, ou, ainda, da Bíblia. 
 

HILL, Christopher, O mundo de ponta-cabeça. Ideias radicais 
durante a Revolução Inglesa de 1640. Trad. Renato Janine 

Ribeiro. São Paulo, Companhia das Letras, 1987, p. 103. 
 
O texto se refere ao ambiente político e religioso da Inglaterra 
no século XVII. A esse respeito é CORRETO afirmar:  
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a) A insatisfação popular na Inglaterra era decorrente da 
perspectiva protestante de manter os sacerdotes como 
intermediários entre Deus e os homens.    

b) Os revolucionários basearam-se em princípios estritamente 
racionais e científicos, em uma nítida ruptura com as 
crenças e o profetismo da época.    

c) Apesar de todas as disputas religiosas dos séculos XVI e XVII, 
os monarcas ingleses mantiveram-se neutros, o que 
permitiu a preservação da monarquia.    

d) Para os revolucionários ingleses, Deus considerava apenas 
os parlamentares como pessoas aptas a transmitir a 
doutrina e indicar os caminhos da salvação.    

e) A movimentação revolucionária esteve vinculada aos 
conflitos religiosos decorrentes da chamada Reforma 
Protestante iniciada no século XVI.    

   
5. (Ufrn 2013)  O historiador Christopher Hill se notabilizou 
pelos seus estudos sobre a Revolução Inglesa do século XVII 
(Revolução Puritana/Revolução Gloriosa). Considerando essa 
revolução como um evento capital não só da história inglesa, 
mas também da história de todo o mundo contemporâneo, 
Christopher Hill afirma:  
 
Se você observar a Inglaterra no século XVI, verá que é uma 
potência de segunda classe, levando um embaixador inglês 
em 1640 a dizer que seu país não gozava de qualquer 
consideração no mundo. O que era verdade. Mas já no 
começo do século XVIII a Inglaterra é a maior potência 
mundial. Logo, alguma coisa aconteceu no meio disso.  
 
MARQUES, Adhemar M.; BERUTTI, Flávio C.; FARIA, Ricardo de 

M. História contemporânea através de textos. São Paulo: 
Contexto, 2012. p. 12.  

 
 
a) Mencione e explique duas mudanças que contribuíram para 

a Inglaterra, no começo do século XVIII, se tornar a maior 
potência mundial.  

b) Justifique por que a Revolução Inglesa do século XVII pode 
ser considerada um evento capital de todo o mundo 
ocidental contemporâneo.  

   
6. (Espm 2013)  Morto o rei, em maio do mesmo ano, a 
república foi proclamada, o que dava a entender que as 
reivindicações dos niveladores estavam sendo atendidas, mas 
a revolução parou aí, e a sensação de traição foi virando 
certeza. A revolta dos niveladores malogrou. Além da 
fracassada tentativa dos Niveladores, o país conheceu 
também o movimento dos Escavadores, que, por meio da 
ação direta e pacífica, tentaram chegar a uma forma de 
comunismo agrário. 
 

(Paulo Miceli. As Revoluções Burguesas) 
 
O texto deve ser relacionado com:   
a) a Revolução Puritana, na Inglaterra;     
b) a Revolução Gloriosa, na Inglaterra;     
c) as Frondas, na França;     
d) a Revolução Francesa de 1789;     

e) a Revolução de 1830, na França.    
   
7. (Upf 2012)  A Revolução Inglesa de fins do século XVII pode 
ser considerada como a primeira revolução burguesa no 
continente Europeu. Sobre esta revolução é correto afirmar:  
a) O Parlamento e os monarcas tinham a mesma posição em 

relação à necessidade de impostos para a manutenção do 
Estado e a confiança de que o rei decidia sobre essa 
questão.    

b) Jaime I e Carlos I reorganizaram o Estado com seu comando 
forte e centralizador, deixando o legado da eficiência para 
os próximos monarcas.    

c) As condições econômicas e políticas estiveram estáveis 
durante o período pré-revolucionário.    

d) A Carta dos Direitos sagrou-se como documento de valor 
constitucional e foi aceita pelo casal Guilherme e Maria, 
novos monarcas por declaração do Parlamento.    

e) As divergências entre anglicanos e calvinistas foram um 
elemento essencial do processo revolucionário, que findou 
com a aceitação da mesma religião por todos.    

   
8. (Ufu 2012)  Entre os eventos que merecem destaque na 
consolidação do absolutismo inglês estão o embate entre os 
York e os Lancaster, na Guerra das Duas Rosas, o controle dos 
nobres por Henrique VII e, finalmente, as ações de Henrique 
VIII, que rompeu com o papa e fundou a Igreja Anglicana, 
mantida sob sua tutela. Com a morte de Henrique VIII e a 
ascensão de Elizabeth I, o absolutismo inglês conheceu seu 
período de maturidade. As ações de Elizabeth I e de seus 
sucessores, adotando medidas mercantilistas, criando 
companhias de comércio, dissolvendo o Parlamento, exigindo 
pensão vitalícia e criando taxas, marcaram acontecimentos 
que culminaram, décadas mais tarde, numa página da história 
da sociedade inglesa conhecida como Revolução Gloriosa. 
Neste cenário,  
a) a economia inglesa, diante da instabilidade política, teve 

um desenvolvimento irregular no século XIX, atrasando sua 
industrialização frente a outros países.    

b) a monarquia absolutista inglesa, reconhecendo suas 
limitações, tomou a iniciativa na criação do Bill of Rights, 
evitando novas guerras civis no país.    

c) as medidas absolutistas insuflaram questionamentos na 
sociedade inglesa, favorecendo mudanças e rupturas na 
estrutura política do país.    

d) as características absolutistas da monarquia inglesa a 
afastavam do modelo constitucional que, desde o final da 
Idade Média, predominava na Europa.    

   
9. (Enem 2012)  Que é ilegal a faculdade que se atribui à 
autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. 
 
Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o 
concurso do Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em 
época e modo diferentes dos designados por ele próprio. 
 
Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos 
para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e 
conservar as leis. 
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Declaração dos Direitos. Disponível em 
http://disciplinas.stoa.usp.br. Acesso em: 20 dez. 2011 

(adaptado). 
 
No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da 
Inglaterra diante dos demais Estados europeus na Época 
Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que 
predominavam na Europa continental estão indicados, 
respectivamente, em:  
a) Redução da influência do papa — Teocracia.    
b) Limitação do poder do soberano — Absolutismo.    
c) Ampliação da dominação da nobreza — República.    
d) Expansão da força do presidente — Parlamentarismo.    
e) Restrição da competência do congresso — 

Presidencialismo.    
   
10. (Unesp 2012)  A Revolução Puritana (1640) e a Revolução 
Gloriosa (1688) transformaram a Inglaterra do século XVII. 
Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que  
a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio 

marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte 
redução da produção e exportação de manufaturados.    

b) resultaram na vitória política dos projetos populares e 
radicais dos cavadores e dos niveladores, que defendiam o 
fim da monarquia e dos privilégios dos nobres.    

c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as 
disputas políticas e sociais, desembocaram na retomada do 
poder pelos católicos e em perseguições contra 
protestantes.    

d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia 
se submeter aos limites estabelecidos pela legislação e 
respeitar as decisões tomadas pelo Parlamento.    

e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos 
seguintes, abalaram França, Portugal e as colônias na 
América, provocando a ascensão política do proletariado 
industrial.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
A alternativa [E] é a única correta. Guy Fawkes era 
pertencente a uma facção católica que muito criticou o rei 
Jaime I (1603-1625). A dinastia Stuart (1603-1689) 
considerada de estrangeiros aumentou impostos e tinha uma 
postura de intolerância religiosa reprimindo católicos e 
protestantes calvinistas, estes últimos foram para os EUA 
dando inicio ao processo de colonização. Na Conspiração da 
Pólvora em 1605, Guy Fawkes foi morto ao tentar explodir o 
Parlamento inglês. Ao longo do século XVII ocorreram 
inúmeros conflitos entre os reis da dinastia Stuart contra o 
Parlamento, ou seja, os Stuarts representavam o absolutismo 
que beneficiavam o clero e a nobreza enquanto o Parlamento 
era o espaço da burguesia que estava em ascensão. É neste 
conflito que surgiu o Liberalismo e o Iluminismo ancorados 
nas ideias de Locke que foram os alicerces teóricos para as 
Revoluções Burguesas que destruíram o Antigo Regime 
(Absolutismo e Mercantilismo). Recentemente, vários 
manifestantes no mundo têm utilizados máscaras para 
protestar contra injustiças sociais. Ao longo do século XVII os 
reis Stuarts procuraram demonizar a figura de Guy Fawkes 
associando a traição. O século XVII na Inglaterra ficou 
conhecido  como  “As  Revoluções  Inglesas  do  século  XVII”  no  
qual ocorreram a Revolução Puritana e a Gloriosa de 1689.   
 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
As Revoluções Inglesas ocorridas a partir de 1640 
estabeleceram a Monarquia Parlamentarista na Inglaterra, 
fortalecendo o poder do Parlamento em detrimento do poder 
Real. Tais revoluções foram burguesas e, logo, influenciadas 
por grupos comerciais.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
A partir da Revolução Gloriosa e da promulgação da 
Declaração de Direitos, o parlamentarismo consolidou-se na 
Inglaterra e a burguesia, através da Câmara dos Comuns, 
ganhou representação política, o que facilitou sua interação 
com a elite latifundiária. Além disso, o advento da Revolução 
Industrial consolidou e alavancou a economia inglesa, alçando 
a Inglaterra ao posto de maior potência econômica do mundo 
na época.   
 
Resposta da questão 4: 
 [E]  
 
As revoluções inglesas do século XVII ocorreram devido a uma 
mistura de interesses políticos e socioeconômicos, insuflados, 
em grande medida, pelas questões religiosas que atingiram a 
Inglaterra a partir de meados do século XVI. Em 1640, foram 
os puritanos (calvinistas ingleses) que lideraram a luta que 

levou à queda de Carlos I e à instalação da República de 
Cromwell. E em 1688 a reação à monarquia católica dos Stuart 
foi decisiva na aliança que possibilitou a Revolução Gloriosa 
que pôs fim ao absolutismo na Inglaterra.   
 
Resposta da questão 5: 

 a) Durante o século XVII a burguesia inglesa assumiu o 
controle político do país, através da Revolução Puritana, 
consolidada décadas depois pela Revolução Gloriosa, 
dando ao governo um caráter empreendedor. Após a 
Revolução Puritana, durante o governo de Oliver Cromwell, 
o  país  adotou  o  “Ato  de  Navegação”,  que  permitiu  a  
ampliação do comércio das empresas inglesas e se chocou 
com a principal potência naval da época, a Holanda, que 
perdeu rotas e áreas de comércio. 

b) Ela marca a ascensão política da burguesia apoiada em 
novos ideais que deram origem ao iluminismo, que se 
propagará na Europa e América a partir de então.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
A Revolução Puritana foi um conflito entre a Monarquia e o 
Parlamento na Inglaterra, porque o rei inglês, Carlo I, queria 
governar sem o consentimento do Parlamento. Quando o rei 
ordenou o fechamento do Parlamento, o mesmo se dividiu em 
dois grandes grupos: os diggers (cavadores), que queriam a 
reforma agrária, e os leverlles (niveladores), que queriam 
praticar o catolicismo livremente.    
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
No século XVII a Inglaterra vivenciou duas revoluções: a 
Revolução Puritana, marcada pela Guerra Civil e pela 
decapitação do rei, e, no final do século, a Revolução Gloriosa, 
que extinguiu a dinastia Stuart e o absolutismo, sendo que o 
novo rei, Guilherme de Orange, teve de se submeter às 
imposições do Parlamento.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
Depois da Revolução Puritana (1641-1649), as camadas 
populares não tiveram suas reivindicações atendidas pela 
República de Cromwell, que buscou atender principalmente 
reivindicações da burguesia puritana. Com a ascensão de 
Carlos II ao trono, em 1685, teve início uma tentativa de 
reimplantar no Reino Unido o absolutismo de fato e de 
direito. Divididos entre absolutistas e constitucionalistas, os 
parlamentares ingleses temiam uma nova guerra civil, pois 
sabiam que nenhum dos dois grupos conseguiria ter a 
confiança das camadas populares. A saída encontrada foi a 
destituição de Carlos II e a entronação de seu genro, 
Guilherme de Orange, mediante a aceitação da Bill of Rights 
(Declaração de Direitos), que limitava o poder real e 
instaurava na Inglaterra a Monarquia Constitucional.   
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Resposta da questão 9: 
 [B]  
 
A  Declaração  dos  Direitos  ou  “Bill  of  Rights”  foi  um  documento  
produzido com o desfecho da Revolução Gloriosa, que 
eliminou o absolutismo da Inglaterra e fortaleceu o papel do 
Parlamento enquanto instituição de governo no país.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
As  “Revoluções  Inglesas”,  do  século  XVII,  foram  as  primeiras  
revoluções burguesas de caráter antiabsolutista na Europa. 
A Revolução Puritana derrubou a dinastia Stuart e implantou 
uma República Parlamentar, depois ditatorial, sob o comando 
de Oliver Cromwell, que reprimiu os movimentos populares e 
impulsionou o comércio inglês a partir do Ato de Navegação 
(1651). 
Com a Revolução Gloriosa, a burguesia inglesa se libertou do 
Estado absolutista definitivamente, que com seu permanente 
intervencionismo era uma barreira para um mais amplo 
acúmulo de capital. O novo rei, Guilherme de Orange se 
subordinou ao Bill of Rights. Dessa forma, a burguesia, aliada à 
aristocracia rural, passou a exercer diretamente o poder 
político através do Parlamento.   
 
 
 


