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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Revoluções inglesas do século XVII 

1.No período da ______________  ______________ a Inglaterra passou por 

mudanças como: desenvolvimento econômico e transformações políticas. 

a.(  x  ) Dinastia tudor 

b.(    ) Dinastial lutor 

c.(    ) Dinastia suprema 

d.(    ) Dinastia econômica 

 

2.Explique como foi o governo da rainha Elizabeth I na época do absolutismo. 

Com a rainha Elizabeth o absolutismo chegou ao auge, pois ela conseguiu fortalecer a 

autoridade do pai, controlou a disputa política e religiosa entre católicos e 

protestantes, além disso, conseguiu boas relações com o Parlamento e conseguiu 

fazer da igreja Anglicana uma igreja nacional. 

 

3.Por quê os reis da Dinastia Tudor conseguiram governar de forma absoluta? 

Assinale a alternativa correta: 

a.(  x  ) foi graças à prosperidade econômica da Inglaterra. 

b.(    ) foi graças a autoridade do rei. 

c.(    ) foi graças ao esforços dos súditos do rei. 

d.(    ) foi graças ao Parlamento do rei. 

 

4.Quando e como teve inicio a Dinastia Stuart?  

Com a morte da rainha Elizabeth em 1603, o trono inglês foi assumido por um primo 

da monarca Jaime VI da Escócia, membro da família Stuart, assim teve início a 

Dinastia Stuart. 

 

5.Leia e responda: 

1.Com a morte do rei Jaime I seu filho Carlos I assumiu o trono. Houve um conflito. O 

exército do puritano Oliver Cromwell, prendeu, julgou e executou o rei Carlos I. E a 

vitória de Oliver Cromwell inaugurou a República Puritana. 
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2.Em 1688, o Parlamento, apoiado por comerciantes, financistas e proprietários rurais 

depôs Jaime II e colocou no trono seu genro Guilherme de Orange, um holandês 

protestante. Esse período ficou conhecido como Revolução Gloriosa. 

 

3.Com a morte do rei Jaime I seu filho Carlos I assumiu o trono. Houve um conflito. O 

exército do puritano Oliver Cromwell, prendeu, julgou e executou o rei Carlos I. E a 

vitória de Oliver Cromwell inaugurou a República Gloriosa. 

 

4.Em 1688, o Parlamento, apoiado por comerciantes, financistas e proprietários rurais 

depôs Jaime II e colocou no trono seu genro Guilherme de Orange, um holandês 

protestante. Esse período ficou conhecido como Revolução Puritana. 

Assinale a alternativa correta: 

a.(   )1 e 2 

b.(   )2 e 3  

c. (   )1 e 4 

d. (   )nenhuma alternativa está correta. 

 

6.Comente o que foi e qual era o objetivo da chamada Conspiração da Pólvora. 

Essa conspiração foi um dos primeiros conflitos enfrentados pelo rei Jaime I em 1605. 

 Planejado por um grupo de católicos descontentes com a distribuição de privilégios o 

movimento tinha o objetivo de provocar a morte do rei explodindo barris de pólvoras 

escondidos embaixo do Parlamento. 

 

 

 

 


