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Questões discursivas: 

1) “A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas 
de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na 
Idade Moderna tudo mudou. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e 
produção acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias.” 
(http://www.suapesquisa.com/industrial) Ao longo da História, podemos verificar a existência de três 
principais formas de produção de mercadorias: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. 

Elabore um texto, e nele descreva cada um desses métodos. 

Método artesanal: Apenas 1 trabalhador realiza todo o processo produtivo. 

Manufatura: Vários trabalhadores, cada um realizando uma etapa da produção. 

Maquinofatura: Máquinas a vapor substituíram ferramentas simples. Em grandes galpões,  

vários trabalhadores transformavam matéria prima em produtos industrializados. 

2) “A Revolução Industrial revolucionou o modo de produção com o uso de máquinas à vapor e 
transformações no sistema de trabalho da época. Essa transformação foi um marco decisivo na 
História e suas consequências sentimos até os dias atuais.” 

(http://www.suapesquisa.com/industrial/consequencias.htm) 

Aponte as consequências da Revolução Industrial, classificando-as em positivas e negativas. 

Positivas: O maquinário favoreceu a produção agrícola, intensificando a produção de alimentos;  

aumento populacional; urbanização das cidades; etc. 

Negativas: As fábricas eram locais insalubres(sem higiene), com muitas horas de trabalho, além  

de poluírem o meio ambiente. 

Questões objetivas: 

1) O que foi a revolução industrial? 

a) Conjunto de mudanças profundas no modo dos humanos viverem, se relacionarem e 
produzirem mercadorias. 

b) Movimento de ideias e que continua influenciando o mundo atual, que ocorreu na Europa a partir 
do século XVII. 

c) Governo de um francês chamado Napoleão Bonaparte, que se tornou o homem mais poderoso 
de seu tempo. 

d) Processo de independência política na América espanhola e no Brasil, que envolveram muita 
luta. 

e) Excursões de milhares de pessoas das mais diversas origens e condições sociais vindas de 
Portugal e outras partes do Brasil em busca do ouro e pedras preciosas. 

2) Complete: A revolução industrial favoreceu o desenvolvimento do _____________________. 

a) Iluminismo 
b) Capitalismo 
c) Absolutismo 
d) Evolucionismo 
e) Pioneirismo inglês 
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3) Nos 100 primeiros anos da revolução industrial, a população mundial subiu de 600 milhões para 1,2 
bilhão de habitantes. A que deveu-se este aumento populacional? 

a) Ao êxodo rural. 
b) Ao desenvolvimento do capitalismo. 
c) Ao aperfeiçoamento da metalurgia. 
d) Ás melhorias ocorridas na agricultura e na medicina. 
e) Ao inventarem o relógio. 

4) Com a consolidação do capitalismo, formaram-se dois novos grupos sociais. Quais são estes 
grupos? 

a) Burguesia industrial e operariado 
b) Pobres e ricos 
c) Burgueses e fazendeiros 
d) Burguesia e pobreza 
e) Operariado e proletariado 

5) “Da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, um operário desenrola o arame, 
outro o endireita, e um terceiro o corta, um quarto faz as pontas, um quinto afia as pontas para a 
colocação da cabeça do alfinete e assim por diante. Dessa forma, a importante atividade de fabricar 
um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas. Trabalhando dessa maneira, 
dez pessoas conseguiam produzir entre elas mais do que 48 mil alfinetes por dia. Assim, pode-se 
considerar que cada um produzia 4800 alfinetes diariamente. Se, porém, tivessem trabalhado 
independentemente um do outro, sem que nenhum tivesse sido treinado para esse ramo de 
atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar vinte alfinetes por dia, e talvez 
nem mesmo um.”  

Adam Smith. A Riqueza das Nações. 

No texto acima o autor compara dois métodos de produção. Assinale a alternativa que identifica esses 
métodos. 

a) Com o uso de ferramentas e sem o uso delas. 

b) O trabalho escravo e o assalariado. 

c) A manufatura e a produção informatizada. 

d) O trabalho servil e a maquinofatura. 

e) A manufatura e o trabalho artesanal. 

6) Revolução Industrial ocorreu inicialmente na Inglaterra devido a uma série de fatores positivos. 
Entre esses fatores que propiciaram o pioneirismo industrial inglês, podemos citar: 

a) Riquezas abundantes no subsolo, com a presença de jazidas de ferro e carvão. 
b) O envolvimento britânico nas guerras continentais, que estimulou o desenvolvimento da indústria 

bélica.  
c) Os “cercamentos” que ampliaram as áreas de cultivo, aumentando a oferta de trabalho no 

campo. 
d) A existência de uma grande rede fluvial, essencial para a produção de energia elétrica. 
e) A implantação das ideias socialistas, que contribuiu para o fortalecimento da classe operária 

7) O processo da Revolução Industrial ocasionou muitas mudanças para toda a sociedade. 

Assinale a alternativa abaixo que cita consequências da Revolução Industrial 

a) Redução do processo de urbanização, aumento da população rural e sensível êxodo urbano. 
b) Aumento da poluição ambiental e a organização dos operários em busca de melhores 

condições de vida e trabalho.  
c) Valorização das oficinas artesanais e o fim da divisão do trabalho 
d) Valorização dos operários, que conquistaram importantes direitos político e sociais, obtendo 

assim, melhores condições de vida. 
e) Melhoria nas condições de vida dos camponeses que se tornaram pequenos proprietários de 

terra. 

8) Entre os fatores que fizeram da Inglaterra o berço propício à eclosão da Revolução Industrial, 
podemos citar os seguintes: 

a) As condições sociais e políticas da época eram favoráveis. 
b) Com a criação do Banco da Inglaterra, essa nação tornou-se o maior centro capitalista da época. 
c) O sistema corporativo não chegara a se enraizar desde a Idade Média. 
d) A supremacia naval inglesa assegurava o controle das rotas de distribuição de mercadorias. 

e) Todas as anteriores. 


