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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês de agosto, a 
realização dos exercícios é uma boa oportunidade de revisão e levantamento das dúvidas 
dos conteúdos mais relevantes abordados no 2º trimestre.   

  

✓ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material para casa. Leve um 
pouco por dia. 

✓ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize para fazer as 
atividades com tranquilidade. 

✓ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você encontrará as 
atividades postadas por seus professores.   

✓ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e cadernos. Não é preciso 
copiar os enunciados. Basta apresentar todas as respostas e resoluções nos cadernos das 
respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser apresentadas na primeira 
aula que você tiver com cada um de seus professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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Questão 01 

 O trecho abaixo trata de mudanças sociais ocorridas depois da Revolução Francesa e das leis nos tempos de 
Napoleão e depois responda às questões. 
 

Depois que a Revolução acabou, foi a burguesia quem ficou com o poder político na França. O privilégio de 

nascimento foi realmente derrubado, mas o privilégio do dinheiro tomou seu lugar. “Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade” foi uma frase popular gritada por todos os revolucionários, mas que coube principalmente à 

burguesia desfrutar. 

O exame do Código Napoleônico deixa isso bem claro. Destinava-se evidentemente a proteger a 

propriedade – não a feudal, mas a burguesa. O Código tinha cerca de 2 000 artigos, dos quais apenas 7 tratam do 

trabalho e cerca de associações de empregadores permitidas. Numa disputa judicial sobre salários, o Código foi 

feito pela burguesia e para a burguesia: foi feito pelos donos da propriedade para a proteção da propriedade. 

HUBERMANN, Leo. História da riqueza do homem. 15 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. P. 162. 
 

a) Segundo o autor do texto, qual foi o objetivo da criação do Código Civil Napoleônico?  
b) Explique o significado da frase grifada no texto.  

 

Questão 02 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SwbBl0wG1yM. 

Observe o mapa com atenção. 

 

https://www.infoescola.com/historia/bloqueio-continental/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SwbBl0wG1yM
https://www.infoescola.com/historia/bloqueio-continental/
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a) Quais países atuais da Europa foram anexados ao Império Francês durante o Império Napoleônico? 

Responda comparando com um mapa atual da Europa. 

b) Qual atual país da Europa não integrava o bloqueio? Por quê? 

c) A estratégia militar de Napoleão foi eficiente para isolar a Inglaterra? Justifique sua resposta. 

Questão 03 

Leia o texto com atenção. 

Durante o processo revolucionário francês, uma das mais ricas colônias francesas, São Domingos, foi 

cenário de outra revolução que culminou na sua independência (hoje República do Haiti). 

A colônia de São Domingos recebeu o nome de Haiti, que significa terra alta, montanhosa, nome que os 

povos arauaques, habitantes originais da região, davam à ilha. Chamada, inicialmente, por Colombo de 

Hispaniola (“Espanhola”), a ilha ganhou em seguida a denominação de São Domingos, decorrente da fundação 

da cidade que tinha o mesmo nome. 

Veja a localização do Haiti, primeira colônia americana a abolir a escravidão; primeira República negra da 

História: 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/haitiaspectos-geograficos.htm 

No século XVII, em meio às disputas coloniais entre as potências europeias, a França ocupou a parte 

ocidental da ilha, que pouco a pouco se transformou num dos principais polos de produção de açúcar, sob a 

estrutura de plantation (nome de um sistema formado por grandes propriedades voltadas para o mercado 

externo e trabalhadas por escravos africanos.) 

A sociedade colonial haitiana era composta de apenas 5% de brancos (ricos proprietários e homens livres 

pobres); 10% da população era formada por mulatos (ricos e pobres) e negros livres. Os 85% restantes eram 

negros escravizados. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/haitiaspectos-geograficos.htm
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Liderados por Toussaint Louverture e inspirados pela filosofia iluminista e pelos acontecimentos 

revolucionários que ocorriam na metrópole, e, 1791, negros escravizados, negros livres e mulatos ricos se 

uniram momentaneamente e lutaram contra o domínio da pequena elite branca que subjugava a esmagadora 

maioria da população. 

Após uma série de levantes, o resultado foi a abolição da escravidão na colônia francesa. Mesmo após a 

repressão dos exércitos napoleônicos que prenderam e deportaram Louverture para a França, e mesmo após a 

morte de seu líder na prisão, em 1803, esse grande movimento de escravos continuou. 

Um ano depois, sob o comando de Jacques Dessalines, foi proclamada a independência do Haiti. 

Dessalines foi coroado imperador da primeira nação negra independente da História americana. Contudo, ele 

foi assassinado em 1806, durante uma revolta de mulatos. No mesmo ano, o Haiti adotou o regime 

republicano. A França, porém, só reconheceu a independência do país em 1825. 

A violência dos confrontos durante o processo de independência haitiano resultou no incêndio dos 

canaviais e na destruição da economia colonial. As disputas que se seguiram pelo controle do país causaram 

inúmeras mortes e abalaram ainda mais suas estruturas produtivas. Naquele momento, a economia haitiana 

era fundamental para o Estado francês, pois correspondia a cerca de 40% de seu orçamento. 

Os revolucionários haitianos, que venceram o domínio dos senhores escravistas, não conseguiram 

transformar o Haiti em uma nação democrática. Entretanto, o movimento serviu de estímulo à rebeldia de 

diversos movimentos de escravos que, na América, lutavam contra a exploração e submissão herdadas da 

época colonial. 

 VICENTINO, Cláudio. Projeto Radix: história, 8º ano. São Paulo: Scipione, 2009. 

a) Identifique cinco palavras-chave. 

b) Anote três ideias importantes do texto. 


