
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES 
Secretaria Municipal de Educação  

Tel. 28-3551-1249 - seme.dsl@bol.com.br  
CNPJ-27.174.127/0001-83 

 

_______________________________________________________________________________ 
Rua José Borges Filhos/ nº.19, Bairro Santa Cruzo, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 29.590-000. 

 

EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro      DATA: 29 de junho à 03 de Junho de 2020 

 
8º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de história: As revoluções inglesas e os princípios 
do liberalismo.  

 
ATIVIDADES 

 
6 – Explique as condições que permitiram o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Utilize em 
sua explicação os seguintes conceitos: prática do cercamento, monarquia parlamentar e 
inovações tecnológicas. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7 – A partir da Revolução gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar. 
Explique a diferença entre esses sistemas de governo e a monarquia absolutista.   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8 – Leia o texto a seguir e observe a imagem. Depois, responda ao que se pede. 

 
 
“Um raro retrato da rainha Elizabeth I, do 
Reino Unido, se tornou de domínio público 
após britânicos terem realizado uma 
„vaquinha‟ para salvar a obra. Milhares de 
doadores ajudaram a levantar a quantia de 
10 milhões de libras 9cerca de R$ 42 
milhões), evitando que a obra fosse 
vendida para o exterior. 
 Raro, o Retrato da Armada é datado 
do século XVI e foi pintado em 
comemoração da vitória sobre a poderosa 
marinha espanhola. Na pintura, Elizabeth I 
(1533-1603) é retratada com um vestido 
elaborado, bordado com pétalas e joias, e 
segurando um globo terrestre. Atrás dela, 
pode ser vista a Armada espanhola 
destruída.  

 A pintura, de autoria desconhecida, pertencia aos descendentes do famoso navegador sir 
Francisco Drake. Quando foi colocada à venda, autoridades culturais pediram a ajuda de 
doadores para que fossem adquirida. Mais de 8 mil doações foram registradas.”  
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(Doações salvam retrato raro da rainha Elizabeht I. UOL, 29 jul. 2016. ) 
 

8.1 – Em sua opinião é possível considerar que esse retrato da rainha Elizabeht I foi feito para 
demonstrar força e poder? Por quê? Justifique sua resposta com elementos da obra.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8.2 – Qual seria o significado da coroa, à esquerda? Considerando as informações do texto base, 
por que a mão esquerda de Elizabeht I está tocando um globo terrestre?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8.3 – Segundo o texto da reportagem, em 2016 um enorme esforço foi feito para que essa obra 
permanecesse na Inglaterra e não fosse vendida para museus ou para coleções particulares de 
outros países. Por que você acha que isso aconteceu?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

  
   


