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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 6º ANO – ABSOLUTISMO NA INGLATERRA 

 

1. Qual o fato que deu início ao absolutismo na Inglaterra? 

R. O fim da guerra das Duas Rosas. Que foi uma luta entre duas famílias nobres (Lancaster e 

York). A guerra terminou com a subida ao trono de Henrique Tudor, apoiado pela burguesia. 

2. A Inglaterra teve um destacado desenvolvimento econômico durante a dinastia Tudor. Quais 

soberanos se sobressaíram e o que fizeram para isso? 

R. Henrique VIII e Elisabeth I, que entre outras coisas conseguiram unificar o país, dominar a 

nobreza, afastar-se da Igreja católica e confiscar seus bens e ao mesmo tempo criar a igreja 

anglicana, e entrar na disputa por colônias com os espanhóis. 

3. A Revolução Inglesa foi integrada por duas revoluções que se complementam. Quais são elas? 

R. Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. 

4. O que foi a Revolução Puritana? 

R. Foi um conflito, na Inglaterra, década de 1640, entre a monarquia e o parlamento. O atual rei, 

Carlos I, não aceitava as intervenções políticas dos parlamentares, e de maneira autoritária, 

governava para seus interesses. 

5. O que foi a Revolução Gloriosa? E quais suas consequências? 

R. Foi o nome dado ao movimento que ocorreu na Inglaterra entre 1688 e 1689, por vezes 

chamado de “Revolução sem sangue” por ter sido em grande parte não-violento, onde o rei Jaime 

II, da dinastia católica foi destituído do trono. Suas principais consequências foram o fim do 

absolutismo monárquico, a estabilidade política e econômica, e o aumento do poder do 

parlamento. 

6. Com o aumento de produtos exportados pela Europa, começou uma crise, prejudicando o 

domínio da monarquia e o absolutismo. Nesse contexto, o que aconteceu com os camponeses e 

o que essa crise causou? 
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R. Os camponeses foram obrigados a saírem de suas terras, e sem ter para onde ir, migraram 

para as cidades e trabalhavam em fábricas com lamentáveis condições de trabalho e baixa 

remuneração. Devido a essa situação, logo depois ocorre a Revolução Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


