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Corumbá,20/07/2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 

 

Série: 8º Ano  Do Ensino Fundamental - 2- Turma: "A"/"B"/"C" 

Professor (a): Marcia Gomes Souza Felix 
Disciplina: História 

ATIVIDADE AVALIATIVA - 2º BIMESTRE 

Capítulo 06,07,08,09 e 10 
 

1) A Revolução Francesa estourou em 1789 e foi consequência de uma grande crise econômica e da intensa 

exploração que nobreza e clero exerciam sobre o povo. Quando o movimento iniciou-se, a ação do povo logo se 

voltou contra a nobreza e, em especial, contra o rei e seu estilo de vida luxuoso. O rei francês durante a revolução 

era: 

A) Luís XIV           B) Luís XV         C) Luís XVI          D) Luís XVII         E) Luís XVIII 

 

 

2) Grande parte dos acontecimentos e das grandes decisões tomadas durante a Revolução Francesa foram 

realizados pelo povo, a massa formada principalmente de camponeses. Além do povo, outra classe que teve 

grande peso com o deflagrar da Revolução e sua condução foi: 

A) a Burguesia.      B) a Nobreza.     C) o Clero.             D) os Vassalos. 

 

 

3) A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o 

poder da França com o Golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do: 

 

A) Romantismo        B) Iluminismo        C) Socialismo        D) Anarquismo        E) Niilismo 

 

 

4) Durante a Revolução Francesa, em 1789, foi 

aprovada a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão. No contexto histórico da época, esse 

documento 

A) criou novas relações político-ideológicas que 

permitiram o triunfo do socialismo. 

B) estabeleceu novas condições de produção, tornando 

mais justa a relação entre capital e trabalho. 

C) demonstrou ambiguidade, ao não reconhecer o direito 

de liberdade aos escravos das colônias. 

 

 

6) Abolição da escravidão; fim dos privilégios; limite 

aos preços dos gêneros alimentícios; criação do ensino 

gratuito obrigatório; concessão de terras aos 

camponeses. Estas foram medidas tomadas pelo: 

A) adepto da escola econômica fisiocrática, o francês 

Turgot; 

B) jovem general, recém-chegado do Egito, Napoleão 

Bonaparte; 

C) líder jacobino, Robespierre, conhecido como “o 

Incorruptível”; 

5) Sobre a Revolução Francesa, é incorreto afirmar 

que: 
A) os dois clubes mais importantes foram o Clube dos 

Cordeliers e o Clube dos Jacobinos; 

B) a convocação dos Estados Gerais foi uma demonstração 

da força econômica do Antigo Regime; 

C) ela representou uma ruptura estrutural, pois a burguesia, 

até então marginalizada em relação ao poder político, 

sublevou-se, tornando-se senhora do Estado; 

D) a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi 

a síntese da concepção burguesa da sociedade; 

 

 

7) O Bloqueio Continental, decretado por Napoleão, 

tinha como um de seus principais objetivos: 

A) dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à 

crise econômica. 

B) impedir a vinda da Família Real portuguesa para o 

Brasil. 

C) facilitar a invasão da Espanha. 

D) dificultar ao Império austríaco a aquisição de 

mercadorias. 

 



 
 

8) Napoleão Bonaparte, apesar de ter se tornado imperador da França em 1804, não tinha nascido propriamente 

em território continental francês, mas em uma das províncias do antigo Estado absolutista da França. Onde 

nasceu Napoleão? 

A) no Congo africano, antigo Zaire. 

B) no Rio de Janeiro, então posse da França. 

C) em Senegal. 

D) em Ajaccio, na Ilha de Córsega. 

 

9) Durante o período Napoleônico (1799 – 1815), entre as medidas adotadas por Bonaparte, assinale aquela que 

teve repercussões importantes nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra: 

A) Restauração financeira, com a consequente fundação do Bando da França, em 1800. 

B) Decretação do Bloqueio Continental, em 1806, com o qual Napoleão visava arruinar a indústria e o comércio 

ingleses. 

C) Promulgação, em 1804, do Código Civil, que incorporou definitivamente à legislação francesa os princípios liberais 

burgueses. 

D) Expansão territorial da França, graças à incorporação de várias regiões da Europa, formando o chamado “Império 

Napoleônico”. 

 

 

10) A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na 

América do Norte. Com relação às chamadas "colônias do sul", é correto afirmar: 

A) Baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as colônias 

do Norte e com o Caribe. 

B) Baseava-se em uma forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em 

relação aos grandes proprietários de terras. 

C) Baseava-se em uma economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos, como o tabaco 

e o algodão. 

D) Caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade agrícola 

monocultora. 

 

 

11) Leis britânicas acirraram as divergências entre 

colonos americanos e a Coroa inglesa, provocando a 

luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, 

destacam-se: 

A) aumentar a receita real, impedir o contrabando e o 

comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias 

Orientais. 

B) aumentar o consumo de chá e de açúcar na colônia, 

obrigar o uso de selos nas correspondências e aumentar as 

exportações da colônia. 

C) abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente 

as Treze Colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar terras no 

Oeste. 

 

12) Sobre a Independência dos Estados Unidos da 

América, assinale a alternativa correta: 
A) A origem do movimento da independência deve ser 

encontrada no desenvolvimento uniforme das Treze 

Colônias Inglesas. 

B) O crescimento do comércio triangular, praticado pelas 

colônias de povoamento situadas no Sul, gerou atritos com 

a metrópole. 

C) O Segundo Congresso Continental de Filadélfia 

decretou a separação dos Estados Unidos, através da 

Declaração de Independência redigida por Thomas 

Jefferson. 

D) A política de conciliação adotada pela Inglaterra 

retardou o processo de independência da Treze Colônias 

Inglesas. 

 

13) A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do 

século XVIII, podem ser caracterizadas como: 

A) movimentos isolados em defesa de ideias liberais, nas diversas capitanias, com a intenção de se criarem governos 

republicanos; 

B) movimentos de defesa das terras brasileiras, que resultaram num sentimento nacionalista, visando à independência 

política; 

C) manifestações de rebeldia localizadas, que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do 

governo português; 

D) manifestações das camadas populares das regiões envolvidas, contra as elites locais, negando a autoridade do 

governo metropolitano. 



 
 

 

14) As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na América, no início da 

colonização, foram, respectivamente: 

A) cacau na América portuguesa e a mineração da prata e do ouro na América espanhola. 

B) a mineração na América Portuguesa e a monocultura do tabaco na América espanhola. 

C)  a monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a pecuária na América espanhola. 

D) a monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a mineração de ouro e de prata na América espanhola. 

 

 

15) A elevação de Recife à condição de vila; os protestos contra a implantação das Casas de Fundição e contra a 

cobrança de quinto; a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador, no final do século XVIII, foram 

episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais: 

A) Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjura dos Alfaiates. 

B) Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês. 

C) Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta. 

D) Confederação do Equador, Revolta de Felipe dos Santos e Revolta dos Malês. 

E) Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. 


