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QUESTÃO 01    

 

(Espcex – Aman/2015) Leia o texto a seguir. 

 

"O acúmulo de capitais, a modernização da 

agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de 

recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a 

explicar o pioneirismo da _________ na Revolução 

industrial". 
 
BOULOS Jr, p.421 

 

Das opções abaixo listadas, o país que melhor 

preenche o espaço acima é: 

 

(A) Alemanha 

(B) Holanda 

(C)  Itália 

(D) Inglaterra 

(E)  Espanha 

 

 

   QUESTÃO 02    

 

(UEMA/2014) Leia o texto a seguir. 

 

"Os carneiros, antes animais tão delicados e 

inofensivos, tomaram-se devoradores de homens." 
MORUS, Thomas. A Utopia. Tradução: Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM 
Editores, la Ed. 1997. 

 

A frase de Morus faz alusão a um dos principais 

fatores que antecedeu a Revolução Industrial, 

conhecido como 

 

(A)  as doenças provocadas pelas condições de 

trabalho. 

(B)  o surgimento da propriedade privada. 

(C)  o cercamento dos campos. 

(D)   o nascimento da classe operária. 

(E)  a separação entre capital e trabalho. 

 

 

    

QUESTÃO 03    

 

(UDESC/2013) Leia o texto a seguir. 

 

Segundo o historiador Eric Hobsbawn, a Revolução 

Industrial "sob qualquer aspecto [este] foi 

provavelmente o mais importante acontecimento na 

história do mundo, pelo menos desde a invenção da 

agricultura e das cidades. E foi iniciado pela Grã-

Bretanha". 
 

HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções - 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1977, p. 45. 

 

Com relação ao excerto acima, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

(A)  Não ocorreram movimentos de resistência dos 

trabalhadores às novas formas de trabalho 

estabelecidas pela Revolução Industrial. 

(B)  A Revolução Industrial propiciou o surgimento 

de novas formas de organização da produção de 

bens, sendo que o sistema de fábricas se tornou o 

preponderante, difundindo-se para outros países e 

continentes, no decorrer dos séculos XIX e XX. 

(C) Possibilitou o estabelecimento de uma nova 

forma de controle do tempo, que passou a ser 

marcado pelo relógio e não mais pela natureza. 

(D)  O sistema de fábricas, no qual os trabalhadores 

estão concentrados em um mesmo espaço, 

possibilitou que o dono da fábrica controlasse 

também a mão de obra, além da matéria-prima. 

(E)  Entre as principais inovações tecnológicas 

advindas com a Revolução Industrial, pode-se citar a 

substituição das máquinas movidas a tração animal 

ou à força da água pelas máquinas a vapor. 
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QUESTÃO 04    

 

(UFV/2004) Leia o texto a seguir. 

 

A transição do sistema de produção doméstico para 

o fabril foi característica do processo histórico 

conhecido como Revolução Industrial. Ele se deu, 

primeiramente, na Inglaterra, durante a segunda 

metade do século XVIII, e foi marcado por uma série 

de transformações econômicas, sociais, culturais, 

técnicas e tecnológicas. Entre essas transformações, 

destacam-se: 

 

I. o aumento da produção de bens de consumo, 

especialmente têxteis, devido a substituição da 

energia humana e hidráulica pela energia a vapor e a 

invenção do tear mecânico e da máquina de fiar. 

II. a diminuição da divisão social do trabalho e o 

surgimento de uma nova concepção de tempo, 

associada à regularidade do padrão de trabalho 

doméstico. 

III. o desenvolvimento do sistema de produção 

doméstico, devido ao desemprego e ao aumento do 

controle dos trabalhadores sobre os resultados do seu 

trabalho. 

IV. a aceleração do processo de urbanização e o 

aumento do poderio naval britânico, contribuindo 

para a conquista de novos mercados em outras 

regiões do mundo. 

V. a expropriação dos trabalhadores de seus meios de 

produção e a divisão das terras comunais, o que 

beneficiou principalmente os grandes proprietários 

rurais. 

 

Estão corretos os itens 

 

(A)  I, III e IV. 

(B)  I, II e III. 

(C)  I, IV e V. 

(D)  II, III e V. 

(E)  II, IV e V. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05    

 

(UFPI/2007) Leia a frase, a seguir, sobre a 

Revolução Industrial. 

 

"Suas mais sérias consequências foram sociais: a 

transição da nova economia criou a miséria e o 

descontentamento, os ingredientes da revolução 

social". 
 

Eric J. Hobsbawm. 'A Era das Revoluções - 1789-1848'. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2000, p. 55. 

 

Assinale a alternativa correta sobre os movimentos 

de trabalhadores, na Inglaterra, que manifestaram 

seu descontentamento com os efeitos da revolução 

industrial no século XIX. 

 

(A) O ludismo foi uma organização que visava 

reunir os trabalhadores em sociedades de socorro 

mútuo. 

(B)  O socialismo utópico propunha a destruição das 

máquinas e fábricas e o retorno a uma economia 

rural. 

(C)  Os niveladores defendiam a instalação de uma 

república que garantisse a existência de direitos 

iguais para todos. 

(D)  O cartismo foi um movimento importante na 

década de 1830 e reivindicava o direito de voto para 

os trabalhadores. 

(E)  O jacobinismo propunha uma aliança de classes 

e a colaboração entre o proletariado e a burguesia 

como forma de solução para os problemas. 
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 QUESTÃO 06   

 

(UFSM/2007) Leia o texto a seguir. 

 

"Todas as relações imutáveis e esclerosadas, com o 

seu cortejo de representações e de concepções 

vetustas e veneráveis dissolvem -se; as recém-

constituídas corrompem-se antes de tomarem 

consistência. Tudo o que era estável e sólido 

desmancha no ar; (...)" 
 

IN: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. 'Manifesto do partido comunista' (1 a 
ed. 1848). Porto Alegre: L &PM,2001. p. 29. 

 

Nesse pequeno trecho, Marx e Engels sugerem o 

caráter transformador e transitório do capitalismo 

Industrial. Sobre esse processo histórico, que se 

iniciou com a 1a Revolução Industrial, pode-se 

afirmar: 

 

I. A Inglaterra foi pioneira, a partir da 2a metade do 

século dezoito e seu crescimento industrial baseou-

se na fabricação de mercadorias de consumo de 

massas, como os têxteis. 

II. Industrialização e trabalho escravo nem sempre 

foram incompatíveis, visto que a produção de 

algodão no sul dos EUA, com mão de obra escrava, 

fornecia matéria-prima para a indústria britânica. 

III. A industrialização celerou a urbanização e o 

desenvolvimento tecnológico, excluindo grande 

parte dos trabalhadores da produção e provocando, 

na 1a metade do século dezenove, o enfraquecimento 

do movimento operário, como demonstram o 

Iudismo e o cartismo. 

 

Está (ão) correta(s) 

 

(A)  apenas I. 

(B)  apenas II. 

(C)  apenas I e II. 

(D)  apenas II e III. 

(E)  I, II e III. 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07    

 

(Mackenzie-SP/2015) No Japão moderno, o trabalho 

e a educação são supervalorizados. É normal que um 

cidadão japonês se sinta humilhado porque está 

desempregado, estudou pouco ou, até mesmo, 

porque mudou de emprego. Os conglomerados 

industriais e financeiros possuem hino e bandeira e 

chegam a se constituir como a segunda família de 

seus empregados. 

 

As origens do Japão atual estão ligadas à Era Meiji 

que corresponde 

 

(A)  à criação dos Zaibatsu, empresas 

multinacionais que promoveram, após o final da II 

Guerra Mundial, a privatização da economia 

japonesa e a abertura de seu mercado interno para as 

importações de produtos estrangeiros. 

(B)  ao período posterior à II Guerra Mundial, que 

levou o Japão, em parceria com os Estados Unidos, a 

industrializar-se velozmente para deter a ameaça 

comunista representada pela Coréia do Norte. 

(C)  ao processo que levou a união dos clãs rivais do 

Xogunato com o imperador Mutsu-Hito, 

promovendo a centralização política e a 

modernização através da industrialização. 

(D) ao programa das quatro modernizações, 

desenvolvido pelo governo do primeiro ministro 

Deng Xiaoping, que visava à modernização da 

agricultura, da indústria, da defesa e das áreas da 

ciência e da tecnologia. 

(E)  à chamada Terceira Revolução Industrial, nova 

etapa produtiva que passou a exigir mais 

investimentos nas pesquisas e na implantação 

tecnológica, da microeletrônica, da biotecnologia e 

da química fina. 
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QUESTÃO 08    

 

Observe as figuras a seguir. 

 

 
Disponível em https://cutt.ly/Yn9dbGu Acesso em: 21 jun. 2021. 

  

 
Disponível em https://cutt.ly/Yn9dbGu Acesso em: 21 jun. 2021. 

 

A figura representada por Charles Chaplin critica o 

modelo de produção do início do século XX, nos 

Estados Unidos da América, que se espalhou por 

diversos países e setores da economia e teve como 

resultado 

 

(A) a subordinação do trabalhador à máquina, 

levando o homem a desenvolver um trabalho 

repetitivo. 

(B) a ampliação da capacidade criativa e da 

polivalência funcional para cada homem em seu 

posto de trabalho. 

(C)  a organização do trabalho, que possibilitou ao 

trabalhador o controle sobre a mecanização do 

processo de produção. 

(D)  o rápido declínio do absenteísmo, o grande 

aumento da produção conjugado com a diminuição 

das áreas de estoque. 

(E) as novas técnicas de produção, que provocaram 

ganhos de produtividade, repassados aos 

trabalhadores como forma de eliminar as greves. 
 

Disponível em: https://tinyurl.com/33sznfwk Acesso em: 27 jul. 2021.  

 

QUESTÃO 09    

 

(PUC-SP/1998) Leia o texto a seguir. 

 

Podemos dizer que, na segunda metade do século 

XIX, iniciou-se a "era do petróleo e da eletricidade". 

A partir de 1870, principalmente, houve não só uma 

gigantesca expansão da economia mundial, 

firmemente sustentada na industrialização de 

numerosos países, como a aceleração da produção de 

mercadorias e grande concentração de capitais para 

investimento. 

 

A respeito dessas transformações, é correto afirmar 

que 

 

(A)  marcaram a passagem do sistema de produção 

artesanal para o sistema de produção fabril, 

concentrando-se, principalmente, na produção têxtil 

destinada ao mercado interno. 

(B) demonstraram o declínio do capitalismo 

monopolista, com a perda de poder das grandes 

corporações, e a sua substituição por um sistema de 

livre concorrência. 

(C) estão relacionadas à chamada Segunda 

Revolução Industrial, marcada pela substituição das 

pequenas unidades fabris por complexos industriais 

com processos de produção mais sofisticados e pela 

concentração maciça de capital para os 

investimentos de base. 

(D)  ficaram restritas à Europa, não chegando a 

atingir os Estados Unidos, que só se industrializaram 

a partir do período pós-guerras. 

(E)  tornaram possível prescindir de mercados 

fornecedores de matérias-primas, em vista das 

transformações tecnológicas ocorridas, o que 

fortaleceu o isolamento da Europa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/Yn9dbGu%20Acesso%20em:%2021%20jun.%202021
https://cutt.ly/Yn9dbGu%20Acesso%20em:%2021%20jun.%202021
https://tinyurl.com/33sznfwk
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QUESTÃO 10    

   

(Uel/2008) Com base na imagem, considere as 

afirmativas a seguir. 

 

I.  No século XIX, com a descoberta de novas 

técnicas e a consequente mecanização da produção, 

os industriais intensificaram a exploração da mão de 

obra para recuperar os investimentos com as 

maquinarias e aumentar os lucros com a produção. 

Para conseguir tal intento, os assalariados tinham que 

cumprir em média 15 horas de trabalho por dia, 

sendo que mulheres e crianças - consideradas 

inferiores - foram comumente utilizadas como mão 

de obra por se constituírem em força de trabalho mais 

barata. 

II.  A crise econômica que arrasou a Inglaterra na 

segunda metade do século XIX abriu espaço para que 

os Estados Unidos colocassem no mercado seus 

produtos industrializados. A partir de então, o 

capitalismo foi se consolidando numa perspectiva 

mais financeira e abriu espaço para o surgimento das 

grandes potências bancárias. 

III.  A luta de classes tornou-se uma realidade a 

partir do momento em que a sociedade ficou dividida 

em duas classes antagônicas: burguesia e 

proletariado. As diferenças entre aqueles que eram 

donos dos meios de produção - e do capital - e 

aqueles que possuíam a força de trabalho - mão de 

obra - levou estes últimos a organizarem-se em 

sindicatos, partidos, associações para lutar contra a 

exploração a que eram submetidos. 

IV.  O anarquismo como doutrina política foi 

primordial para a constituição da classe burguesa, no 

século XIX, porque defendia a importância do capital 

na consolidação desta nova ordem social. Defendia 

também que todos os indivíduos tinham o direito de 

lutar para garantir melhores salários e qualidade de 

vida. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as 

afirmativas corretas. 

 

(A)  I e II. 

(B)  I e III. 

(C)  III e IV. 

(D)  I, II e IV. 

(E)  lI, IlI e IV. 

 

 

 

    
 

GABARITO  

 

Questão 01 – D 

Questão 02 – B 

Questão 03 – A 

Questão 04 – C 

Questão 05 – D 

Questão 06 – C 

Questão 07 – C 

Questão 08 – A 

Questão 09 – C 

Questão 10 – B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


