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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

Leia o trecho da Carta Magna escrito em 1215. 
 
 
 A igreja inglesa é livre e são invioláveis todos os 
seus direitos e liberdades. 
Concedemos, também aos homens livres do reino, 
por todos nós e nossos herdeiros, para sempre, 
todas as liberdades abaixo enunciadas, para serem 
fruídas para sempre. 
 Não serão aplicadas multas a condes e barões, 
senão por seus pares e em proporcionalidade à falta 
cometida. 
Nenhuma cidade e nenhum homem livre serão 
obrigados a edificar pontes e diques, a não ser se 
isso estiver previsto no costume.  
 Nenhum imposto será estabelecido em nosso 
reino, se não for pelo conselho comum do nosso 
reino, a não ser para nosso resgate, armar cavaleiro  

nosso filho mais velho e casar pela primeira vez nossa 
filha mais velha. 
     A cidade de Londres conservará suas antigas 
liberdades e seus costumes livres em terra e no mar. 
Queremos e concedemos também às outras cidades, 
povoados e portos, sem exceção, o gozo de suas 
liberdades e livres costumes. 
     (...) Nenhum homem livre será detido, aprisionado, 
ou privado de seus bens, ou posto fora da lei, ou 
exilado, ou seja prejudicado de algum modo(...) a não 
ser em virtude de um julgamento legal dos seus pares 
em virtude da lei do país. 

 
1- O texto privilegia uma parte da sociedade. Que parte é essa? 

2- O monarca tinha que agir dentro de algumas regras pré-estabelecidas. Qual trecho deixa claro que o rei tinha 

limitações quanto à sua atuação? Copie-o. 

3- O que a Carta Magna deixa estabelecido sobre a cobrança de impostos? 

4- Leia alguns trechos da Constituição brasileira que garantem nossos direitos. Depois, relacione-os com um trecho 

da Carta Magna. 

a) “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei” 

b) “é garantido o direito de propriedade;” 

c) “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;” 

d) “ ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”;  

5- Com base na leitura da Magna Carta, o que se pode afirmar sobre as leis anteriores aquele período? 
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