
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Leia o trecho a seguir. 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade […]. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Título II. Art 5º. Disponível em: 

<www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_5_.asp>. Acesso em: 26 set. 2018. 

O Iluminismo, movimento cultural amplo que se desenvolveu na Europa entre os séculos XVII e 
XVIII, contribuiu para difundir princípios que influenciam a organização social e política de vários 
países do mundo contemporâneo, sobretudo as democracias ocidentais. Sendo assim, analise o 
trecho da Constituição Federal do Brasil, de 1988, e aponte quais ideais iluministas referentes à 
igualdade dos indivíduos estão presentes nela. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão do Iluminismo e da ilustração 

Habilidade 
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do liberalismo  
e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Grade de correção 

✓ 

Entre as ideias que os iluministas defendiam, pode-se citar o princípio da igualdade 
jurídica. No mundo contemporâneo, os direitos dos indivíduos adquiriram suma 
importância para a manutenção de um Estado que defende seus constituintes.  
O Artigo 5º da Constituição brasileira deixa claro tanto a importância da 
individualidade do sujeito como seu direito à igualdade de tratamento. Portanto,  
o aluno deve associar essas duas noções em sua resposta. 

 
Desconsidere respostas que abarquem apenas a ideia da igualdade jurídica entre  
as pessoas na composição do pensamento iluminista inicial. A resposta precisa 
associar o conceito à realidade brasileira. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, realize um debate em sala de 
aula a respeito das questões do Iluminismo do século XVIII e seus desdobramentos na longa 
duração, discutindo a visão preconceituosa da sociedade brasileira em relação aos negros, 
indígenas e imigrantes de países não europeus. Comente, ao longo da discussão, a ideia de 
igualdade jurídica e traga para a sala de aula notícias impressas em que se verifique a lei 
sendo aplicada de forma diferente entre pessoas abastadas e pessoas mais pobres. Debata  
a ideia do princípio da igualdade entre as pessoas, indicando que ela é essencial para o pleno 
funcionamento da sociedade. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda que as ideias 
do Iluminismo têm influência até os dias atuais. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

2. Leia o trecho a seguir. 

Muitos já ouviram falar do filósofo escocês Adam Smith. O que ele fez colocou 

a pequena cidade de Edimburgo, onde começou sua carreira acadêmica, no mapa 

mundial. Por suas contribuições, Adam Smith é considerado hoje um dos pais da 

economia moderna, e, sem dúvida nenhuma, o pioneiro da economia política. Seus 

livros A teoria dos sentimentos morais e A riqueza das nações são referências até hoje. 

ALMEIDA, Ricardo. Lições de Adam Smith. Disponível em: <https://aleconomico.org.br/licoes-de-adam-smith/>. 

 Acesso em: 26 set. 2018. 

Com base no texto, explique como a teoria liberal criada no final do século XVIII influencia o 
pensamento econômico atual. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão do Iluminismo e da ilustração 

Habilidade 
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do liberalismo  
e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Grade de correção 

✓ 

O aluno deve apontar, de forma resumida, que o liberalismo econômico 
concebido por Adam Smith defendia que a economia deveria ser conduzida pela 
lei da oferta e da procura. Além disso, ele defendia que a verdadeira fonte de 
riqueza das nações deveria vir da livre iniciativa de grupos particulares. As ideias 
de Adam Smith são importantes até hoje, pois influenciaram na contemporaneidade 
a criação do neoliberalismo, cujo pensamento econômico predomina no mundo 
globalizado, defendendo a participação mínima do Estado na economia. A 
privatização de empresas estatais é um exemplo da atuação das ideias do 
liberalismo nos dias atuais. 

 

Desconsidere as respostas que apenas definam o que é liberalismo econômico,  
bem como aquelas em que só haja a definição de neoliberalismo. O aluno, usando  
o livro como suporte, precisa apresentar as principais ideias de ambas as ideologias, 
usando o exemplo do livro – ou outro que o professor tenha utilizado em sala. Caso 
a resposta não apresente todos esses elementos, não deve ser considerada correta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos tenham respondido de forma incompleta, explique o significado de ideias  
e pensamentos de “longa duração”, com base no exemplo do liberalismo. Depois, utilize 
exemplos do cotidiano para explicar o que seria o neoliberalismo e seus desdobramentos  
na sociedade. Por fim, faça um resumo no quadro mostrando novamente as ideias do 
Iluminismo relacionadas ao pensamento de Adam Smith e, posteriormente, aponte a 
influência no discurso atual do neoliberalismo, usando novamente exemplos extraídos do 
cotidiano. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam a aplicação de conceitos 
políticos e econômicos da era moderna no dia a dia. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_Sentimentos_Morais
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Riqueza_das_Na%C3%A7%C3%B5es
https://aleconomico.org.br/licoes-de-adam-smith/


 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

3. Leia o texto abaixo. 

[…] Por exemplo, se você tomar o Estado britânico, a Revolução Gloriosa, de 

1688, baseou-se em colocar limites ao poder da monarquia como resultado de 

choques entre os barões e o rei; reformas posteriores resultaram de conflitos entre 

aristocratas e comerciantes, depois entre comerciantes e a classe trabalhadora. É assim 

que um Estado normal se desenvolve, e é como as democracias liberais se formaram.  

NAGAOKA, Wilma. Varoufakis desafia a ditadura dos mercados. Jornal Presenzza, 2 fev. 2016. Disponível em: 

<www.pressenza.com/pt-pt/2016/02/varoufakis-desafia-a-ditadura-dos-mercados/>. Acesso em: 26 set. 2018. 

A Revolução Gloriosa promoveu grandes transformações políticas na Inglaterra. Com base na 
leitura do texto, descreva quais foram essas transformações e a importância delas para o 
desenvolvimento econômico inglês. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo 

Habilidade 
(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII  
e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

✓ 

O aluno deve apontar que a Revolução Gloriosa instaurou a monarquia 
parlamentar, em que o poder político não é exercido pelo monarca, mas por um 
gabinete de governo fiscalizado pelo Parlamento. Na economia, essa revolução 
favoreceu o desenvolvimento do comércio inglês, pois houve investimento em 
navios que, entre outras coisas, levavam africanos escravizados para a América. 
No campo religioso e das ideias, nesse momento, os ingleses puderam desfrutar 
maior liberdade religiosa e  de expressão. Com um governo que incentivava o 
comércio, a economia inglesa cresceu. 

 
A resposta deve estar completa, ou seja, precisa contemplar todos os fatores 
elencados pelo livro como concernentes positivamente à Revolução Gloriosa.  
Não considere respostas que apresentem apenas um dos desdobramentos, 
justamente porque o aluno precisa entender que os fatores estão interligados. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente na questão, apresente reportagens 
sobre a família real britânica e questione o conhecimento deles sobre o cenário político  
atual da Inglaterra. Com base na contextualização do conhecimento dos alunos, volte a 
atenção para a Revolução Gloriosa e como ela foi importante para a consolidação do projeto 
político que vigora até os dias atuais. Peça aos alunos que elaborem, como dever de casa,  
um trabalho sobre a monarquia “ontem e hoje”, considerando pontualmente, no passado,  
o período da Revolução Gloriosa. Dessa forma, espera-se que a turma compreenda a 
importância e os impactos desse evento para a Inglaterra e para o universo diplomático  
e político europeu.  

  

http://www.pressenza.com/pt-pt/2016/02/varoufakis-desafia-a-ditadura-dos-mercados/
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História – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

4. Leia o texto a seguir. 

Quarenta e oito milhões de passageiros utilizaram as ferrovias do Reino Unido 

em um único ano (1845). Homens e mulheres já podiam ser transportados ao longo de 

três mil milhas de via férrea na Grã-Bretanha (1846) – e, antes de 1850, mais de seis mil 

– e ao longo de nove mil milhas nos Estados Unidos. Serviços regulares de navio a 

vapor já ligavam a Europa com a América e com as índias.  

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções: Europa (1789-1848). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 343.  

A Revolução Industrial foi importante para o desenvolvimento das comunicações e para o  
intercâmbio de pessoas e produtos. Com base no texto, explique qual foi o papel das ferrovias 
nesse processo de conexão e circulação de mercadorias durante o século XIX. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Industrial e seus impactos na produção e na circulação de povos, produtos  
e culturas 

Habilidade 
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e na circulação  
de povos, produtos e culturas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

✓ 

O aluno deve apontar, resumidamente, que a comunicação e o transporte de 
pessoas e mercadorias foram facilitados com o advento das ferrovias. Ao longo do 
século XIX, as locomotivas encurtaram distâncias, permitindo uma comunicação 
mais rápida, bem como o deslocamento de pessoas, pois diversos países, a partir do 
século XIX, foram cortados pelas linhas férreas, favorecendo também o intercâmbio 
de culturas e produtos. 

 

A questão necessita tanto do uso do texto-base (para que o aluno compreenda  
a importância das ferrovias para a comunicação, o crescimento econômico e o 
intercâmbio de produtos), quanto do texto do livro (que aponta como as ferrovias 
foram essenciais para o crescimento econômico das sociedades do século XIX.  
Dessa forma, o aluno que não relacionar os aspectos citados deverá ter sua resposta 
considerada incorreta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, explique aos alunos que, antes 
da Primeira Revolução Industrial, do advento das locomotivas e dos navios a vapor, as 
conexões mundiais já existiam, mas que elas foram facilitadas pela tecnologia desenvolvida 
no período. É importante demonstrar como a circulação de pessoas sofreu o impacto das 
novas tecnologias, assim como o comércio, ressaltando sempre o papel central dos meios de 
transportes, como a ferrovia. Caso ainda não consigam compreender o papel fundamental 
desses inventos, faça um recorte de filmes de faroeste que apontem as ferrovias como 
protagonistas de novos modos de viver e de consumir (Indicação: The Great Train Robbery, 
Dir. Edwin S. Porter, 1903. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=zuto7qWrplc>. 
Acesso em: 26 set. 2018). 
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5. Leia o texto.  

A tríade “liberdade, igualdade, fraternidade” tornou-se popular com a 

Revolução Francesa; Robespierre propôs em 1790 que ela fosse escrita nos uniformes 

da Guarda Nacional e em todas as bandeiras. Em 1848 esse lema foi definido na 

Constituição francesa como constituindo um princípio da república, e aparece nas 

constituições de 1946 e 1958. Ela teve várias variações, como “união, força, virtude”, 

usada em lojas maçônicas, ou “liberdade, segurança, propriedade”, “liberdade,  

unidade, igualdade” etc. Durante a ocupação nazista foi substituída por “trabalho, 

família, pátria”. Mas foi a sua forma conhecida hoje que se tornou um lema da 

França, adotado inclusive em outros países, como na Constituição hindu de 1950.[…]  

SETZER, Valdermar W. Liberdade, igualdade, fraternidade. Passado, presente, futuro. Disponível em: 

<www.ime.usp.br/~vwsetzer/liberdade-igualdade-fraternidade.html>. Acesso em: 26 set. 2018. 

O texto refere-se ao lema “liberdade, igualdade, fraternidade”, criado durante a Revolução 
Francesa e que se expandiu pelo mundo, estando presente, inclusive, na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Contudo, esse lema era interpretado de forma diferente durante o 
período da Revolução. Com base na leitura do texto, aponte os diferentes significados que o 
lema poderia assumir. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Francesa e seus desdobramentos 

Habilidade 
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 
✓ 

Durante o período da Revolução Francesa, o lema “Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade” possuía significados distintos de acordo com a classe/estamento 
social que a professava. Os burgueses, por exemplo, defendiam a liberdade 
econômica e a tolerância religiosa, enquanto os membros do terceiro estado 
defendiam um governo popular em que a liberdade pudesse diminuir as 
desigualdades sociais. Sendo assim, o aluno deverá, necessariamente, abordar  
esses temas na resposta. 

 As respostas que não problematizem as diversas interpretações dadas ao lema da 
Revolução, deverão ser consideradas incorretas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, fomente um debate sobre a 
ideia que cada aluno detém sobre os conceitos de “liberdade”, “igualdade” e “fraternidade”, 
demonstrando que cada indivíduo interpreta conceitos segundo o lugar de poder em que se 
encontra. Para isso, dê exemplos práticos dessa situação em sala de aula, na hierarquia do 
colégio. Depois, pergunte como os alunos enxergam esses conceitos no cotidiano. Com isso, 
reintroduza as questões que levaram os revolucionários a cunhar tal lema e o porquê de 
cada classe/estamento social interpretá-lo de modo diferente. Dessa forma, espera-se que o 
aluno compreenda melhor como os valores da Revolução Francesa são vistos por cada classe 
social, percebendo o conflito de interesses que ocorria na defesa de um mesmo princípio. 

 

 

https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/liberdade-igualdade-fraternidade.html
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6. Leia o trecho a seguir. 

O imperador considerava que “o vício das nossas instituições consiste em não 

ter nada que fale à imaginação. Somente com o seu concurso pode-se governar o 

homem. Sem a imaginação, ele é um bruto”. Daí a grande importância que o 

imperador conferiu ao teatro […]. Napoleão insere-se, assim, no contexto da reação 

ao Iluminismo, embora também receba a influência dessa corrente.  

RODRÍGUEZ, Ricardo. Napoleão Bonaparte: Imperador dos franceses – duzentos anos 1804-2004. Disponível em: 

<www.ecsbdefesa.com.br/fts/Napoleão.pdf>. Acesso em: 26 set. 2018.  

Considerando o texto, é possível compreender que Napoleão se relacionou com o Iluminismo por 
meio do: 

a) Consulado, com a criação do Código Civil e do ensino público. 

b) Consulado, a partir da criação do Banco da França. 

c) Império, pela unificação do poder político em suas mãos. 

d) Império, por meio de conquistas militares e guerras. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão do Iluminismo e da ilustração 

Habilidade 
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do liberalismo  
e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 

A criação do Código Civil e do ensino público indicam que Napoleão – assim como o 
suporte demonstra – teve relações com o Iluminismo em seus governos, apesar de não 
poder ser efetivamente chamado de “iluminista”. O Código Civil pregou a liberdade 
individual, fim dos privilégios jurídicos de acordo com a classe e direito à propriedade 
privada. O ensino público, por sua vez, possuía caráter laico e defendia o acesso 
universal à educação. 

b 
A criação do Banco Nacional da França não se relaciona a nenhum ideal iluminista,  
mas muito mais às ideologias liberais. 

c A centralização do poder político nas mãos de um soberano contradiz os ideais 
iluministas, já que seguia um modelo muito parecido ao do Antigo Regime. 

d 
Guerras e poder militar contradizem os ideais iluministas, pois seguem um modelo 
semelhante ao das monarquias absolutistas. Dessa forma, não é possível associar  
o período do Império Napoleônico aos ideais iluministas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, procure sistematizar, 
verbalmente, quais eram as principais características do Iluminismo. Depois, questione a 
turma em quais momentos da trajetória de Napoleão seria possível verificar tais elementos, 
buscando conduzir a discussão para que os estudantes percebam em quais pontos Napoleão 
se aproximou e em quais se distanciou do Iluminismo em seu governo. Dessa forma, espera-
se que os alunos compreendam que, apesar de a ideologia iluminista ter guiado a Revolução 
e estar grandemente presente nas decisões e instituições napoleônicas, a atuação dos 
indivíduos é, muitas vezes, contraditória em relação à própria ideologia que proclamam. 

 

http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/Napoleão.pdf
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7. Leia o texto a seguir. 

Em 1653, o Parlamento britânico fora completamente dissolvido; Oliver 

Cromwell alcançou a condição de lorde protetor da Inglaterra. Não tendo mais 

nenhum tipo de poder limitador, Cromwell transformou-se em um líder máximo. 

Gozando de direitos políticos ilimitados, cogitou-se a coroação dele enquanto rei da 

Inglaterra. Não querendo aparentar uma espécie de retorno ao Antigo Regime, Oliver 

Cromwell rejeitou tal proposta.  

SOUSA, Rainer Gonçalves. Commonwealth. Brasil Escola. Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/historiag/commonwealth.htm>. Acesso em: 26 set. de 2018. 

Considerando o texto, é possível identificar que durante a República de Cromwell: 

a) o caráter absolutista do Antigo Regime se manteve como nos governos dos reis anteriores. 

b) os ideais iluministas foram amplamente aplicados em busca da igualdade de direitos. 

c) uma nova forma de governar foi instaurada, embasada na divisão dos três poderes. 

d) a Inglaterra foi governada por um político autoritário, que contrariava ideias iluministas.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo 

Habilidade 
(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII  
e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 

Cromwell dissolveu o parlamento, mas não abriu o mercado inglês para a marinha 
mercante internacional. Um de seus atos foi baixar o Ato de Navegação, lei que 
determinava que todas as mercadorias que entrassem na Inglaterra e saíssem dela 
deveriam ser transportadas por navios ingleses. 

b 
Oliver Cromwell retirou o poder das mãos do rei absolutista Carlos I, mas não 
empregou a divisão dos poderes. Pelo contrário, dissolveu o parlamento e assumiu  
o título de lorde protetor da Inglaterra. 

c 
O poder não foi dividido durante a república de Cromwell, que agia como se fosse um 
monarca. Contudo, houve sim um grande desenvolvimento econômico em seu governo. 

d 
A Inglaterra foi governada por um político autoritário, que não aceitava plenamente  
a ideia iluminista da divisão dos poderes e governou como um antigo rei absoluto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, suscite um debate destinado 
a promover, entre os alunos, a compreensão dos problemas de um governo autoritário, 
como o de Cromwell. Mostre que, apesar do desenvolvimento econômico da Inglaterra, 
Cromwell agiu quase da mesma forma que o governo anterior, porém com título e 
designação política distintas. Com base nessa primeira premissa, estabeleça paralelos 
entre o governo de Cromwell e histórias do cotidiano, em que exemplos de permanência 
são mascarados para parecer que foram transformados, embora continuem iguais.  
Nesse momento, é interessante promover a participação dos alunos, para que se verifique 
quanto da explicação foi compreendida. Dessa forma, espera-se que os alunos 
compreendam de forma mais aprofundada as dinâmicas políticas que determinam as 
revoluções anteriores à Revolução Francesa, considerando que foram os franceses que 
deram novo significado ao termo “revolução”. 
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8. Leia o seguinte texto.  

Entre as mudanças ocorridas durante o século XVII, no período da República 

Puritana, a Inglaterra decretou, por ação direta de Oliver Cromwell, os Atos de Navegação 

de 1651. Essa lei, válida para a Inglaterra e suas colônias, determinava que todas as 

mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações 

inglesas. […] Essa ação permitiu a Inglaterra controlar as rotas comerciais e marítimas 

do mundo e possibilitou o enriquecimento da burguesia, que pôde então acumular 

capital, […] [e] foi extremamente importante, pois foi a partir dela que a burguesia 

pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas e, assim,  

aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis.  

SILVA, Daniel Neves. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial-pioneirismo-

ingles.htm>. Acesso em: 04 jul. 2017. 

Considerando a explicação do texto, os fatores que contribuíram para a Revolução Industrial foram: 

a) a concentração de riquezas, advindas da exploração das colônias e do tráfico de escravos. 

b) a estabilidade política e a exploração de recursos naturais das colônias americanas. 

c) a concentração de riquezas, a mão de obra abundante e os investimentos nas fábricas. 

d) a estabilidade política, a concentração de riquezas e o tráfico de escravos para a América.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Industrial e seus impactos na produção e na circulação de povos, produtos  
e culturas 

Habilidade 
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
Não houve falta de mão de obra na Inglaterra, pelo contrário. Os cercamentos dos 
campos levaram milhares de pessoas para os centros urbanos, propiciando um 
contingente de trabalhadores dos mais numerosos. 

b 
Houve, sim, exploração dos recursos naturais das colônias, mas não a ponto de 
propiciar a Revolução Industrial inglesa. Os recursos naturais estavam disponíveis  
no próprio espaço geográfico inglês, facilitando e barateando sua exploração. 

c Esses fatores foram importantes, mas sozinhos não propiciariam a Revolução Industrial. 

d 
Os fatores mais importantes estão listados nessa resposta, que englobam a estabilidade 
política, a desenvoltura econômica, os recursos naturais e as ações dos cercamentos, 
que transformaram áreas de cultivo comum em propriedades privadas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, demonstre o encadeamento das 
ações políticas, econômicas e sociais que desembocaram na Revolução Industrial por meio de 
uma linha do tempo feita na lousa, a qual deve ser copiada pelos alunos. Para melhor fixação, 
traga para a sala de aula reportagens sobre análises econômicas em relação à política do Brasil 
e outros países, demonstrando como os universos político e econômico são áreas imbricadas  
e interdependentes. Procure incentivar a participação, para aferir até que ponto os alunos 
compreenderam o conteúdo. Dessa forma, espera-se que compreendam como, 
historicamente, diversos fatores (políticos, econômicos, sociais, culturais etc.) se inter-
relacionaram para o desencadeamento dos eventos históricos seguintes. 
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9. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Napoleão Bonaparte em seu trono. Óleo sobre tela de Jean-Auguste Dominique Ingres, 1806. 

A imagem retrata qual período da Era Napoleônica da França? 

a) Império 

b) Consulado 

c) Revolução Francesa 

d) Governo dos Cem Dias 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Industrial e seus impactos na produção e na circulação de povos, produtos  
e culturas 

Habilidade 
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 

A obra apresenta Napoleão com todos os símbolos do poder imperial: desde a pele de 
arminho e a cor vermelha, até suas vestes ricamente adornadas em fios de ouro com  
a flor-de-lis, símbolo da França. Também é possível observar a coroa de louros, símbolo 
imperial, o cetro e o bastão com a mão em símbolo da trindade cristã e, por isso,  
é possível associá-la à legitimação religiosa do Império Napoleônico. 

b 

O período do Consulado e o Governo dos Cem Dias, apesar de constituírem períodos  
da Era Napoleônica, não respondem ao comando do enunciado, já que a obra 
apresenta Napoleão com todos os atributos imperiais, e não como cônsul ou já em 
decadência, no Governo de Cem dias. 

c  
A Revolução Francesa não é um período da Era Napoleônica, não podendo, por isso,  
ser considerada como resposta correta. 

d 
O período conhecido como os Cem Dias marcou o retorno de Napoleão ao poder,  
após sua fuga do exílio, período em que enfrentou dificuldades. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos demonstrem rendimento insuficiente na questão, selecione imagens da 
carreira política de Napoleão e entregue-as aos alunos impressas, ou projete-as em sala de 
aula (indicações disponíveis em: <https://bit.ly/2LqzfBz>; <https://bit.ly/2Nnn1d9>; 
<https://bit.ly/2mnEney>; <https://bit.ly/2Jtzry9>; <https://bit.ly/2NVUjkU>. Acessos em:  
26 set. 2018). Peça aos próprios alunos que identifiquem a qual período se refere a obra, 
justificando cada escolha de maneira embasada e completa. Caso cometam algum equívoco, 
auxilie-os a encontrar a resposta, explicando por que a obra pertence a tal ou qual período 
da Era Napoleônica. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam, por meio da 
relação com a arte e seus aspectos visuais e simbólicos, como se deu a ascensão e a queda 
do poderio militar e político napoleônico. 

 

10. Leia o diálogo abaixo. 

— Vovô, por que você ama a Revolução, se você mesmo fala dos massacres e 

da violência e se, afinal, diz que ela morreu? 

— A Revolução é feita de sombra, mas, acima de tudo, de luz. Ela foi de uma 

enorme violência, por vezes descontrolada e selvagem, por vezes necessária para 

enfrentar um mundo antigo que se defendia ferozmente. Também nisso ela permanece 

como um importante alerta para que fiquemos atentos, pois essa violência continua à 

solta. Mas foi, e continua sendo, a base para uma enorme esperança, a esperança de 

mudar o mundo, eliminando as injustiças, em nome das luzes da razão e não de um 

fanatismo cego.  

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. São Paulo: UNESP, 2007. p. 100. 
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O texto apresenta um diálogo entre o historiador francês Michel Vovelle e sua neta. De acordo 
com o trecho, vários foram os momentos de violência da Revolução; entretanto, um dos períodos 
se destacou especialmente por esse aspecto. Qual período foi esse? 

a) O período da Monarquia Constitucional, quando foi aprovada a igualdade jurídica entre os 

cidadãos. 

b) O período da Assembleia Nacional Constituinte, instaurada pela impopularidade na 

manutenção da forma tradicional de voto. 

c) A instauração do Tribunal Revolucionário, encarregado de vigiar e punir quem fosse 

considerado traidor. 

d) A criação do Diretório quando a burguesia passou a controlar o governo, o que causou 

descontentamento nas camadas mais pobres. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Revolução Francesa e seus desdobramentos 

Habilidade 
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 4 

Justificativas 

a 
O período não foi violento e os nobres não se revoltaram contra a divisão dos três 
poderes. 

b 

A queda da Bastilha foi um momento crucial para a história da Revolução Francesa,  
em que o Terceiro Estado (burgueses e as camadas mais pobres) se uniram contra a 
nobreza. Contudo, a violência gerada pela queda da Bastilha não se compara àquela 
causada pelo Diretório. 

c 

O período em que se instaurou o Tribunal Revolucionário foi o mais sanguinário da 
Revolução. Michel Vovelle refere-se justamente a esse período em que se 
guilhotinaram inúmeras pessoas, causando o terror, ou seja, trazendo um período  
de sombras. Contudo, também foi o período que a França conseguiu demarcar as 
vitórias da Revolução. 

d 
A instauração do Diretório foi o momento em que se estabeleceu uma certa 
tranquilidade na França. A burguesia assumiu, sim, o poder, mas não contou com uma 
resistência violenta dos nobres. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente na questão, relembre, por meio da 
elaboração de uma linha do tempo, as fases da Revolução Francesa, e chame a atenção  
para o radicalismo e como ele pode ser destruidor para uma causa. Relembre também quem 
foi Robespierre e quais foram as suas ações políticas durante o período do Tribunal 
Revolucionário. Também é interessante que se faça uma analogia com os dias atuais, em  
que o radicalismo político vem crescendo em todo o mundo. Dessa forma, espera-se que os 
alunos compreendam de forma mais aprofundada o governo revolucionário de Robespierre, 
assim como contextualizem e relativizem os eventos do período. 

 


