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01) A Revolução Industrial foi um processo histórico desencadeado na segunda metade do século XVIII. 
Sobre ela, assinale o que for correto. 
 
(   ) A Revolução Industrial originou–se na Inglaterra, país que acumulou vultosos capitais durante a fase do capitalismo 

comercial. 
(   ) Dentre as principais mudanças ocorridas no processo de produção, provocadas pela Revolução Industrial, deve–

se destacar a substituição das ferramentas pelas máquinas, das manufaturas pelas fábricas e da força física pela 
mecânica. 

(   ) Foi bastante surpreendente que a Revolução Industrial haja ocorrido na Inglaterra, uma vez que este país possuía 
poucas reservas de carvão, que era fonte geradora de energia e fundamental no processo de produção das primei-
ras fases do desenvolvimento industrial. 

(   ) Uma das maiores dificuldades encontradas pelos ingleses, no final do século XVIII e início do XIX, foi a colocação 
de seus produtos nas colônias, uma vez que somente a partir da década de 20, do século XIX, se consolidou a 
supremacia naval britânica. Dessa forma, os navios mercantes da Inglaterra não conseguiam competir com os seus 
rivais e, além disso, eram frequentemente alvo de inimigos poderosos. 

 
02) "O juiz do condado de Broughton, presidindo uma reunião na prefeitura de Nottingham, em 14 de janeiro de 1860, 
declarou que naquela parte da população empregada nas fábricas de renda da cidade, reinavam sofrimentos e priva-
ções em grau desconhecido no resto do mundo civilizado... Às duas, três e quatro horas da manhã, as crianças de 9 e 
10 anos são arrancadas de camas imundas e obrigadas a trabalhar até às 10, 11 ou 12 horas da noite, para ganhar o 
indispensável à mera subsistência. Com isso, seus membros definham, sua estatura se atrofia, suas faces se tornam 
lívidas... O sistema, como o descreveu o reverendo Montagu Valpy, constitui uma escravidão em sentido social, físico, 
moral e intelectual... Protestamos contra os senhores de escravos da Virgínia e da Carolina. Mas o mercado negreiro, 
com os horrores do látego e do tráfego de carne humana é por acaso mais ignóbil do que esta lenta imolação dos seres 
humanos, praticada a fim de se produzirem véus e golas para maior lucro dos capitalistas?"  

(Dayly Telegraph, Londres, 17 de janeiro de 1860. Apud: FARIA, R de M.; MARQUES, A.M.; BERUTTI, F.C.  
História. Belo Horizonte: Ed. Lê, 1989, vol. 3, p.146-147). 

 

O texto reproduzido acima faz referência tanto à situação dos trabalhadores fabris na Inglaterra do século XIX quanto 
à dos escravos na América. A respeito da Revolução Industrial, assinale o que for correto. 
 
(   ) Por submeter os escravos a condições de vida semelhantes àquelas observadas nas fábricas inglesas, as colônias 

americanas também conseguiram realizar a Revolução Industrial. No Brasil, os grandes responsáveis pela industri-
alização foram o Barão de Mauá, um dos grandes empresários brasileiros do século XIX, e o Visconde de Rio 
Branco. 

(   ) As desumanas condições de trabalho e o trabalho infantil se restringiam, na Inglaterra da Revolução Industrial, às 
fábricas de rendas descritas no texto citado acima. 

(   ) Os problemas sociais originados na Revolução Industrial, tais como a ruína dos artesãos e a proletarização dos 
trabalhadores, possibilitaram o surgimento de novas teorias sociais, com destaque para o Socialismo. 

(   ) Os efeitos da Revolução Industrial foram extraordinários, refletindo-se em todos os aspectos da vida humana. Entre 
os seus principais resultados, podemos citar o desenvolvimento da produção em massa, uma grande divisão do 
trabalho e um grande crescimento, tanto demográfico quanto urbano. 

 
03) O filme Os companheiros (1963), dirigido por Mario Monicelli, expressa os impasses vivenciados pelos operários 
no final do século XIX. Desde meados de 1830, o movimento cartista inglês já organizava manifestações de descon-
tentamento. 
 
Assinale o que for correto a respeito desse movimento e a respeito da Carta do Povo. 
 
(   ) Diante da depressão econômica que assolou a Inglaterra entre 1815–1850, o movimento cartista propôs a reorga-

nização das bases do trabalho fabril e o fim das tradeunions. 
(   ) Esse documento, elaborado em 1838, continha o programa cartista e defendia o sufrágio universal masculino; a 

abolição do voto censitário para a Câmara dos Comuns; a votação secreta; a remuneração dos deputados da Câ-
mara dos Comuns e a reeleição anual do Parlamento. 

(   ) Essa carta representou um projeto de reforma social proposto por Robert Owen, cujas principais reivindicações 
eram a regulamentação da jornada de trabalho e a criação de creches e escolas para os filhos dos operários. 
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(   ) As mobilizações cartistas deram continuidade às ações ludistas e, com base na Carta do Povo, propuseram ani-
quilar a classe dominante, especialmente a aristocracia. 

 
04) Em 1833, o observador Peter Gasked teceu os seguintes comentários sobre o sistema fabril inglês: "Quando um 
estrangeiro passa pelas massas humanas que se acumularam ao redor das tecelagens e estamparias (...) não pode 
deixar de contemplar essas “colméias abarrotadas' sem uma sensação de ansiedade e apreensão que beira o desa-
lento" 

(THOMPSON, E. P. Formação da Classe Operária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, vol. 2, p.13). 

 
Com base nessa exposição, assinale o que for correto. 
 
(   ) A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, provocou um processo de 

socialização dos meios de produção e a redistribuição equitativa de riquezas. 
(   ) O crescimento desordenado da produção agrícola e o fomento da produção artesanal deflagraram um desenvolvi-

mento urbano desregrado. 
(   ) O aumento do número de núcleos produtivos domésticos organizados mediante o trabalho de mestres, contrames-

tres e seus familiares possibilitou a expansão da indústria do algodão e da lã em todo o território europeu durante 
os séculos XVIII e XIX. 

(   ) A organização da produção no sistema de fábrica, consolidada com o advento da Revolução Industrial, pautava–
se pela divisão do trabalho, pela hierarquização das atividades e pela intenção de elevar os níveis de produtividade 
através de artefatos mecânicos, promovendo a concentração de imensos aglomerados humanos nas áreas urba-
nas. 

 
05) Na segunda metade do século XVIII, iniciou–se, na Inglaterra, um processo de desenvolvimento da produção mer-
cantil, conhecido como Revolução Industrial.  
 
A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
 
(   ) Além da Inglaterra, os Estados Unidos da América foi o único país a viver uma revolução industrial no século XVIII. 

A razão disso é que, naquele período, sendo colônia inglesa, os Estados Unidos faziam parte da Inglaterra. 
(   ) A Revolução Industrial conduziu a Inglaterra a uma crescente urbanização e a um crescimento demográfico. 
(   ) Entre os principais resultados da Revolução Industrial, está a configuração da sociedade em duas classes básicas: 

a burguesia industrial (classe que passa a deter o controle dos meios de produção) e o proletariado (constituído 
pela massa de trabalhadores assalariados). 

(   ) O sistema fabril pressupõe a existência de um homem sem condições de garantir sua subsistência e disposto, por 
conseguinte, a vender sua força de trabalho. Nesse sentido, a expropriação dos camponeses contribui para explicar 
o porquê da Revolução Industrial ter ocorrido na Inglaterra. 

 
06) Sobre a situação da Inglaterra no início do século XVIII, o historiador Pierre Deyon fez a seguinte avaliação: “Ma-
nufaturas bem protegidas, (...) uma marinha poderosa, uma agricultura próspera e lucrativa, instituições parlamentares 
e políticas favorecendo a consulta e o confronto dos interesses, a Inglaterra estava pronta para a grande aventura 
industrial. As duas revoluções políticas que ela atravessara no século XVII tinham liquidado as confrarias, as guildas, 
os privilégios, muitos vestígios, obstáculos e preconceitos herdados do passado, e contribuíram para fazer do mercan-
tilismo um meio muito eficaz de poder e de progresso nacional."  

(DEYON, P. O mercantilismo. São Paulo : Perspectiva, 1973. p. 34.) 

 
Com relação ao texto acima, assinale a(s) alternativa(s) correta(s): 
 
(   ) A “grande aventura industrial” a que Deyon se refere foi a Revolução Industrial inglesa do século XVIII, beneficiada, 

entre outros fatores, pela acumulação de capital gerado por operações de comércio, contrabando e tráfico de es-
cravos, durante os séculos XVI, XVII e XVIII. 

(   ) No mercantilismo, as operações de comércio desenvolveram-se sob a égide das ideias dos fisiocratas franceses, 
que consideravam a acumulação de moeda sinônimo de riqueza de uma nação. 

(   ) Durante os séculos XVII e XVIII, o setor agrícola inglês manteve processos de produção marcados pela exploração 
comunitária das terras e pelo regime de trabalho familiar. 

(   ) As duas revoluções mencionadas por Deyon foram a Revolução Puritana (1642-1649) e a Revolução Gloriosa 
(1688), que consolidaram o poder político da burguesia mercantil e dos setores agrários capitalistas. 

. 
07) O significado de Revolução Industrial é consideravelmente amplo e designa as modificações ocorridas na Inglaterra 
a partir de 1760, e em outros países, a partir de 1830. As transformações econômicas, sociais e políticas provocadas 
pela industrialização, foram tão profundas na Europa que podem ser denominadas revolucionárias, porém, nem sempre 
promoveram a justiça social.  
 
Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S) relacionadas com a denominada Revolução Industrial. 
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(   ) O aperfeiçoamento dos teares e das máquinas de fiar, na segunda metade do século XVIII, proporcionou condições 
para a concentração dos operários nos arredores das fábricas, em ótimas condições de moradia, curtas jornadas 
de trabalho e boas condições sanitárias. 

(   ) Na Inglaterra,  considerada berço da Revolução Industrial, as condições de trabalho nas fábricas permitiam que as 
crianças dedicassem seu tempo exclusivamente aos estudos e às brincadeiras, isto é, inexistia o trabalho infantil. 

(   ) Na Inglaterra, a aglomeração de trabalhadores provocada pela industrialização, sem condições sanitárias satisfa-
tórias, provocou com certa frequência, o surgimento de epidemias. 

(   ) Na Inglaterra, as crianças foram utilizadas como mão-de-obra, em quase todos os ramos de manufatura do Reino. 
. 
08) Sobre a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, é válido afirmar que: 
 
(   ) O pioneirismo inglês no processo da Revolução Industrial se deu graças à exploração econômica das regiões 

periféricas do sistema capitalista, e, consequentemente, foi um dos fatores da acumulação de capitais na Inglaterra. 
(    ) Houve significativo crescimento das cidades graças ao êxodo rural. 
(   ) Devido à expansão do capitalismo industrial, ocorreu um processo de redistribuição de riqueza provocado pela 

crescente socialização dos meios de produção. 
(    ) Essa é a época que se caracteriza pela marginalidade, desemprego estrutural e exploração desenfreada do 

trabalho de mulheres e crianças. 
 
 


