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1) Sobre a condição de vida dos operários (trabalhadores das fábricas) na época da Revolução 

Industrial é correto afirmar que: 

a) Tinham apenas férias remuneradas como direito trabalhista, podiam se organizar livremente 
em sindicatos, recebiam salários justos que lhes permitiam viver de forma digna. 
b) Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco, o ambiente de 
trabalho apresentava péssimas condições. 
c) Trabalhavam apenas 5 dias por semana, recebiam vários benefícios trabalhistas, tinham um 
ambiente de trabalho em boas condições. 
d) Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de trabalho, não apresentavam 
problemas de saúde relacionados ao trabalho. 
 
 2) Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação: 
“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em 
quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave 
para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo 
mudou mais drasticamente (e mais rapidamente) do que em qualquer outra época desde a 
invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes.” (ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e 
das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 395). 
 
a) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 
b) Segundo o texto, a máquia a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já 
que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no 
âmbito da produção. 
c) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial 
provocou no mundo contemporâneo. 
d) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. 
e) O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu que a indústria se 
desenvolvesse. 
 
3) Leia o texto a seguir: 
“O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em 
massa para atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas 
trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas; são eles 
mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa 
depende do consumo de massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que 
não atenda aos desejos das massas. A própria essência da atividade empresarial capitalista é 
a de prover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, o homem comum é o 
soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, decide os rumos da atividade 
empresarial. ” (MISES, L. Von. Fatos e mitos sobre a Revolução Industrial.) 
De acordo com o economista austríaco, L. Von Mises, a importância das massas de 
trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste: 
 
a) no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de 
trabalho e não pagavam o que era proporcional a essa força. 
b) no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nesta 
época. 
c) no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava, na 
Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor interno. 
d) no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente 
populacional dos grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os 
produtos industrializados. 
e) no fato de o homem comum, apontado no texto, ter ser tornado soberano e instituído um 
regime político anarquista após a Revolução Industrial. 
 



4) A Primeira Revolução Industrial se desenvolveu principalmente na Inglaterra a partir do 
século XVIII. Entretanto, a partir do século XIX, a industrialização se expandiu para outros 
locais que somados aos novos desenvolvimentos tecnológicos caracterizaram a chamada 
Segunda Revolução Industrial. Quais dos países abaixo não se industrializaram durante a 
Segunda Revolução Industrial, no século XIX? 
a) Portugal.         b) EUA.     c) Alemanha.     d) França.    e) Japão. 
 
5) 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. 
 
6)  A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Qual das 
alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? 
a)  Presença de petróleo no território; mão-de-obra em abundância; capital da nobreza para 
investimentos; presença de grande quantidade de máquinas importadas da França. 
b)  Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de artesãos; boas reservas de carvão 
mineral; contatos comerciais com a Índia. 
c)  Presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu território; mão-
de-obra em abundância; capital da burguesia para investimentos em indústrias; mercado 
consumidor. 
d) Grandes investimentos em transporte marítimo; grandes reservas de petróleo; mão-de-obra 
estrangeira em abundância; relações comerciais com o Brasil. 
 
7) Quais os dois tipos de transportes que foram fundamentais para a Revolução Industrial? 
a)  Transporte marítimo (através dos navios a vapor) e transporte ferroviário (locomotivas a 
vapor). 
b) Transporte aéreo (aviões e helicópteros) e transporte ferroviário (locomotivas a vapor). 
c)  Transporte marítimo (através dos navios a vapor) e transporte veicular (automóveis e 
caminhões). 
d) Transporte aéreo (aviões e helicópteros) e transporte animal (bois, cavalos, etc). 
 
8)  Analise os seguintes itens: 
I - Robotização da produção. 
II - Especialização e qualificação da mão-de-obra. 
III - Colonização da África e América Latina para suprimento das necessidades de novos 
mercados e matérias-primas. 
IV - Emprego do petróleo e da eletricidade como fontes de energia. 
V - Introdução de novos materiais: fibra óptica e cerâmica. 
Os itens correspondentes à Terceira Revolução Industrial são apenas 
a) I e III.      b) III e IV.       c) I, II e V.      d) II, IV e V. 
 
9)  A Terceira Revolução Industrial, que vem se realizando nas últimas décadas do século XX, 
introduziu importantes alterações no sistema produtivo. Assinale a alternativa que NÃO indica 
corretamente uma dessas mudanças. 
a) Transmissão instantânea das informações e formação de redes - telecomunicações. 
b) Realização de cálculos complexos em tempo cada vez menor - informática. 
c) Mudança no padrão energético - energia nuclear. 



d) Aceleração do tempo e aumento da capacidade de deslocamento de carga - transportes 
mais eficientes. 
e) Surgimento de novos materiais e adoção de novas técnicas - siderurgia. 
 
10) O setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, 
como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns seguimentos da indústria 
não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de 
indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. 
a) Indústria moderna     b) Indústria de ponta    c) Indústria tradicional  
  d) Indústria de bens de consumo         e) Indústria de bens intermediários 
 
11)  São indústrias de ponta na terceira Revolução Industrial: 
a) metalúrgica – construção civil – naval.           b) petroquímica – automobilística – siderúrgica. 
c) elétrica – eletrônica – têxtil.                           d) informática – microeletrônica – biotecnológica. 
e) alimentícia – de bebidas finas – de cosméticos. 
 
12)  Desde o seu advento até os dias de hoje, a atividade industrial passou por várias 
transformações e teve várias etapas ou fases. São características da Segunda Revolução 
Industrial a(o): 
a) liderança dos Estados Unidos, o petróleo como principal fonte de energia e a indústria 
automobilística. 
b) liderança inglesa, o predomínio da máquina a vapor e as indústrias têxteis. 
c) disputa pela liderança entre Japão, Estados Unidos e Europa Ocidental, a robótica, a 
informática e a biotecnologia. 
d) dispersão espacial da indústria e a utilização de várias fontes de energia como a nuclear, a 
solar e a eólica. 
e) uso do carvão mineral como principal fonte de energia, o Taylorismo e o Fordismo. 
 
13)  É possível indicar a indústria como um dos principais agentes de produção do espaço 
geográfico. Sobre o processo de desenvolvimento das indústrias, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A Primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, representou um momento importante, 
no qual foi intensificada a mecanização e foi introduzida a produção em série. 
b) A localização das novas regiões industriais, chamadas de tecnopolos, não é definida pela 
proximidade das matérias-primas, e sim pela proximidade de importantes centros de pesquisa 
e ensino universitários. 
c) A passagem da Primeira para a Segunda Revolução Industrial foi o marco da introdução do 
petróleo enquanto principal fonte de energia e do desenvolvimento da indústria automobilística. 
d) A Terceira Revolução Industrial é também chamada de revolução técnico-científica e é 
marcada pelo desenvolvimento da informática, robótica, telecomunicações e microeletrônica, 
tendo se iniciado, entre outros países, no Japão. 
e) A industrialização tardia é característica dos países desenvolvidos, entre eles os EUA e a 
Inglaterra, que se destacaram no século XX como grandes potências mundiais. 
 
14-Não é civilizado, nem justo, que os países civilizados ocidentais se amontoem 

indefinidamente e se asfixiem nos espaços restritos que foram suas primeiras moradas, que 

neles acumulem as maravilhas das ciências, das artes, das letras e da civilização, que eles 

vejam, por falta de aplicações remuneradoras, a taxa do juro dos capitais cair, em seus países, 

cada dia mais e que deixem talvez a metade do mundo a pequenos grupos de homens 

ignorantes, impotentes, verdadeiras crianças débeis, dispersos em superfícies 

incomensuráveis, ou então, a populaçõesdecrépitas, sem energia, sem direção, verdadeiros 

velhinhos incapazes de qualquer esforço, de qualquer ação ordenada e previamente. (P. Leroy-

Beaulieu., HISTÓRIA DO CAPITALISMO. DE 1500 AOS NOSSOS DIAS, São Paulo, 

Brasiliense, 1989, pp.231-232)  

O texto anterior pode ser visto como um manifesto em defesa da expansão imperialista de 

finais do século XIX, conjugando, nesta defesa, motivações econômicas e culturais que 

justificariam a preponderância dos países vistos como "civilizados". Refletindo sobre o texto: 



 a) Cite uma motivação socioeconômica e uma ideológica ligadas à expansão imperialista 

 b) Explique a motivação ideológica citada. 


