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O Século XIX e suas Repercussões
1. "A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis (...). Os proletários
nada têm a perder com ela, a não ser as próprias cadeias. E têm um mundo a ganhar. Proletários
de todos os países, uni-vos".
Esse trecho, extraído do Manifesto Comunista de Marx e Engels, foi escrito no contexto histórico
marcado
a) pelo acirramento das contradições políticas, econômicas e sociais decorrentes do processo
conhecido como Revolução Industrial.
b) pelos conflitos entre trabalhadores e patrões que começaram a pontuar os países
capitalistas a partir da ocorrência da Revolução Russa.
c) pela afirmação dos Estados Unidos como potência imperialista com interesses econômicos
e políticos em várias regiões do planeta.
d) pelo confronto entre vassalos e suseranos, no momento de ápice da crise do modo de
produção feudal e de enfraquecimento da autoridade religiosa.
e) pelo incremento das contestações populares às diretrizes políticas implantadas pelos
regimes autoritários que floresceram na Europa, na primeira metade do século XX.

2. No início do século XIX, um grupo de operários ingleses liderados por Ned Ludlam organizou
um movimento de protesto contra as precárias condições de vida e trabalho do proletariado. O
ludismo caracterizou-se:
a) pela tomada do poder e instalação de um governo revolucionário que suprimiu a
propriedade particular e estimulou a criação de cooperativas.
b) pela elaboração da chamada Carta do Povo exigindo do Parlamento britânico a realização
de uma série de reformas sociais e políticas.
c) pela destruição de máquinas e equipamentos industriais considerados responsáveis pelo
crescente desemprego e depauperação dos trabalhadores.
d) pela constituição de uma poderosa estrutura sindical e partidária, que permitiu a
organização do proletariado e o aumento de sua força política.

3. O movimento operário europeu conheceu, durante o século XIX, períodos de ascensão e
refluxo, vinculados, em certa medida, ao emprego progressivo de máquinas no processo
produtivo, que levou à substituição gradual da mão-de-obra operária.
Com base no exposto, julgue as proposições que se seguem:
I. O ludismo, no início do século XIX, propunha-se a resolver o problema da miséria social através
da destruição do maquinário. Essa iniciativa possibilitou a resolução parcial da crise, visto que os
trabalhadores foram beneficiados com leis mais flexíveis no que se refere à redução de sua carga
de trabalho.
II. O cartismo, movimento popular que reivindicava reformas nas condições de trabalho e direitos
políticos para os trabalhadores, representou uma das primeiras manifestações organizadas do
operariado inglês.
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III. As revoluções de 1848 representaram uma novidade para o panorama político europeu,
resultando na emergência de ideologias políticas heterogêneas, tais como nacionalismo,
liberalismo e socialismo.
Marque a alternativa correta:
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
b) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
d) Apenas a proposição I é verdadeira.
e) Todas as proposições são verdadeiras.

4. Em 1891, o Papa Leão XIII editou um documento - a encíclica "Rerum Novarum" - que deixou
marcas profundas na Igreja Católica. A importância desse documento transcende os muros da
Igreja, haja vista que ele redefiniu o pensamento católico e o modo como essa Instituição se
relacionava com as sociedades em que atuava.
Considerando-se a influência da "Rerum Novarum", é correto afirmar que essa encíclica
a) significou uma condenação vigorosa da guerra e do colonialismo, pela manifestação do
pacifismo e do humanismo inerentes aos valores cristãos.
b) deu origem ao pensamento social católico, a partir do impacto da expansão do capitalismo
e do crescimento do ideário socialista.
c) transformou a Igreja em aliada do movimento fascista, abrindo caminho para a Concordata
entre o Papa e o Estado italiano.
d) representou uma tomada de posição do Vaticano contra a religião muçulmana, que crescia
em ritmo acelerado e ameaçava a posição hegemônica do catolicismo.
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