Era das Revoluções
2009.2 – Na democracia estado-unidense, os cidadãos
são incluídos na sociedade peloexercício pleno dos
direitos políticos e também pela ideia geral de direito
de propriedade. Compete ao governo garantir que
esse direito não seja violado. Como consequência,
mesmo aqueles que possuem uma pequena
propriedade sentem-se cidadãos de pleno direito.

C valorizavam um conceito de honra dissociado do
comportamento ético.
D relacionavam a conduta moral dos indivíduos com o
progresso econômico.
E acreditavam que o comportamento
perturbava a harmonia doméstica.

casto

Na tradição política dos EUA, uma forma de incluir
socialmente os cidadãos é
A submeter o indivíduo à proteção do governo.
B hierarquizar os indivíduos segundo suas posses.
C estimular a formação de propriedades comunais.
D vincular democracia e possibilidades econômicas
individuais.
E defender a obrigação de que todos os indivíduos
tenham propriedades.

2009.2 - Na década de 30 do século XIX, Tocqueville
escreveu as seguintes linhas a respeito da moralidade
nos EUA: “A opinião pública norte-americana é
particularmente dura com a falta de moral, pois esta
desvia a atenção frente à busca do bem-estar e
prejudica a harmonia doméstica, que é tão essencial
ao sucesso dos negócios. Nesse sentido, pode-se dizer
que ser casto é uma questão de honra”.

2009.2 - A prosperidade induzida pela emergência das
máquinas de tear escondia uma acentuada perda de
prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou
os tecelões temporários, passaram a ser
denominados, de modo genérico, tecelões de teares
manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os
velhos artesãos foram colocados lado a lado com
novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeirostecelões abandonaram suas pequenas propriedades
para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à
completa dependência dos teares mecanizados ou
dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões
ficaram expostos a sucessivas reduções dos
rendimentos.
THOMPSON, E. P. The making of the english working
class. Harmondsworth: Penguin Books, 1979
(adaptado).
Com a mudança tecnológica ocorrida durante a
Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se
porque

TOCQUEVILLE, A. Democracy in America. Chicago:
Encyclopædia Britannica, Inc., Great Books 44, 1990
(adaptado).

A a invenção do tear propiciou o surgimento de novas
relações sociais.

Do trecho, infere-se que, para Tocqueville, os norteamericanos do seu tempo

B os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os
inexperientes.

A buscavam o êxito, descurando as virtudes cívicas.

C os novos teares exigiam treinamento especializado
para serem operados.

B tinham na vida moral
enriquecimento rápido.

uma

garantia

de

D os artesãos, no período anterior, combinavam a
tecelagem com o cultivo de subsistência.

E os trabalhadores não especializados se apropriaram
dos lugares dos antigos artesãos nas fábricas.

2010.1 - A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros,
Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua
sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça
lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância
lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e
os novos altos-fornos eram como as Pirâmides,
mostrando mais a escravização do homem que seu
poder.
DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro:
Zahar, 1979 (adaptado).
Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços
tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução
Industrial Inglesa e as características das cidades
industriais no início do século XIX?
a) A facilidade em se estabelecerem relações
lucrativas transformava as cidades em espaços
privilegiados para a livre iniciativa, característica da
nova sociedade capitalista.
b) O desenvolvimento de métodos de planejamento
urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial.
c) A construção de núcleos urbanos integrados por
meios de transporte facilitava o deslocamento dos
trabalhadores das periferias até as fábricas.
d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as
fábricas revelava os avanços da engenharia e da
arquitetura do período, transformando as cidades em
locais de experimentação estética e artística.
e) O alto nível de exploração dos trabalhadores
industriais ocasionava o surgimento de aglomerados
urbanos marcados por péssimas condições de
moradia, saúde e higiene.

2010.1 - Em nosso país queremos substituir o egoísmo
pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos
princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da
moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça
pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a

vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro
pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas
pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo
gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo
encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes
pela grandeza do homem.
HUNT, L. Revolução Francesa e Vida Privada. In:
PERROT, M. (Org.) História da Vida Privada: da
Revolução Francesa à Primeira Guerra. Vol. 4. São
Paulo: Companhia das Letras, 1991 (adaptado).
O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794,
do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual
dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução
Francesa?
a) À alta burguesia, que desejava participar do poder
legislativo francês como força política dominante.
b) Ao clero francês, que desejava justiça social e era
ligado à alta burguesia.
c) A militares oriundos da pequena e média burguesia,
que derrotaram as potências rivais e queriam
reorganizar a França internamente.
d) À nobreza esclarecida, que, em função do seu
contato, com os intelectuais iluministas, desejava
extinguir o absolutismo francês.
e) Aos representantes da pequena e média burguesia
e das camadas populares, que desejavam justiça social
e direitos políticos.

2010.2 - Os cercamentos do século XVIII podem ser
considerados como sínteses das transformações que
levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra.
Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu
uma articulação fundamental com o mercado. Como
se concentravam na atividade de produção de lã, a
realização da renda dependeu dos mercados, de
novas tecnologias de beneficiamento do produto e do
emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo
lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a
cidade e, num primeiro momento, também se
vinculou à liberação de mão de obra.

RODRIGUES, A. E. M. “Revoluções burguesas”. In: REIS
FILHO, D.A.etal (Orgs.). O século XX, v. I. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 (adaptado).

c) a introdução das máquinas no processo produtivo
diminuía as possibilidades de ganho material para os
operários.

Outra consequência dos cercamentos que teria
contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra
foi o

d) o progresso tecnológico geraria a distribuição de
riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos
novos tempos industriais.

a) aumento do consumo interno.

e) a melhoria das condições de vida dos operários
seria conquistada com as manifestações coletivas em
favor dos direitos trabalhistas.

b) congelamento do salário mínimo.
c) fortalecimento dos sindicatos proletários.
d) enfraquecimento da burguesia industrial.
e) desmembramento das propriedades improdutivas.

2010.2-1 - O movimento operário ofereceu uma nova
resposta ao grito do homem miserável no princípio do
século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a
ambição de classe. Os pobres então se organizavam
em uma classe específica, a classe operária, diferente
da classe dos patrões (ou capitalistas). A Revolução
Francesa lhes deu confiança: a Revolução Industrial
trouxe a necessidade da mobilização permanente.
HOBSBAWN, E. J. A era das revoluções. São Paulo: Paz
e Terra, 1977.
No texto, analisa-se o impacto das Revoluções
Francesa e Industrial para a organização da classe
operária. Enquanto a “confiança” dada pela Revolução
Francesa era originária do significado da vitória
revolucionária sobre as classes dominantes, a
“necessidade da mobilização permanente”, trazida
pela Revolução Industrial, decorria da compreensão
de que
a) a competitividade do trabalho industrial exigia um
permanente esforço de qualificação para o
enfrentamento do desemprego.
b) a completa transformação da economia capitalista
seria fundamental para a emancipação dos operários.

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 modos
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 leis.
Declaração

de

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
Parlamentarismo.

força

do

E Restrição da competência do
Presidencialismo.

presidente

congresso

–

–

