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1. (Ufg 2013)  Leia as informações a seguir. 
 
Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na 
Inglaterra  seu  invento,  sobre  o  qual  escreveu  a  seu  pai:  “O  
negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. 
A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e 
obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra 
que  tenha  sido  inventada  até  agora”. 
Disponível em: <http://www.ampltd.co.uk/digital_guides/ind-
rev-series-3-parts-1-to-3/detailed-listing-part-1.aspx>. Acesso 

em: 29 out. 2012. (Adaptado). 
 
 

A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de 
energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental 
de seu uso são, respectivamente,  
a) puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão 

térmica.    
b) gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio.    
c) gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de desgelo 

das calotas polares.    
d) industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica.    
e) industrial, carvão mineral e aumento da poluição 

atmosférica.    
   
2. (Uel 2014)  A Revolução Industrial foi acompanhada por 
profundas transformações na Europa. Os novos meios de 
transporte, que utilizavam as máquinas térmicas recém-
criadas, foram essenciais aos avanços relacionados à 
industrialização por todo o continente. Naquele período, foi 
demonstrado teoricamente que uma máquina térmica ideal é 
aquela que descreve um ciclo especial, denominado ciclo de 
Carnot. 
 
Sobre os princípios físicos da termodinâmica e do ciclo de 
Carnot, assinale a alternativa correta.  
a) As máquinas térmicas, que operam em ciclos, são incapazes 

de retirar o calor de uma fonte e o transformar 
integralmente em trabalho.    

b) Em uma máquina térmica que opera em ciclos de Carnot, 
ocorrem duas transformações isobáricas e duas 
isovolumétricas.    

c) No ciclo de Carnot, ocorre uma transformação reversível, 
enquanto as demais são irreversíveis.    

d) O rendimento de uma máquina térmica é nulo quando as 
etapas do ciclo de Carnot forem transformações 
reversíveis.    

e) Uma máquina térmica é capaz de transferir calor de um 
ambiente frio para um quente sem a necessidade de 
consumir energia externa.    

   
3. (Unicamp 2014)  Um motivo para a melhoria da dieta ao 
longo do século XIX era que chegavam cada vez mais 
alimentos  do  que  chamamos  de  “periferia”  da  Europa,  
denominação vaga que engloba a Rússia e a Europa do Leste, 
como também das zonas de abastecimento do Novo e do 
Velho Mundo. Grande parte da Europa acabou por beneficiar-
se dessas importações, mas os países mais necessitados 
desses produtos eram aqueles onde a industrialização e o 

desenvolvimento urbano ocorreram com maior ímpeto, ou 
seja, Grã-Bretanha, os Países Baixos e a Alemanha. Do Novo 
Mundo chegavam o açúcar, o café e o cacau, e da China, do 
Ceilão e da Índia chegavam o chá e o arroz. 
 
(Adaptado de Norman J. G. Pounds, La Vida Cotidiana: historia 

de la cultura material. Barcelona: Editorial Crítica, 1992, p. 
507-509.) 

 
 
a) Explique a relação entre o processo de industrialização e 

importação de alimentos na Europa. 
 
b) Por que a dieta europeia melhorou ao longo do século XIX?  
   
4. (Ufpr 2014)  Leia o excerto de texto escrito pelo anarquista 
Neno Vasco (1878-1920), na edição de Primeiro de Maio de 
1914  do  jornal  brasileiro  “A  Voz  do  Trabalhador”:  
 
“Eis  a  festa  do  1º  de  Maio,  isto  é,  a  manifestação  proletária  
que a inconsciência de uns, a astúcia e velhacaria de outros e 
a cumplicidade de todos reduziram em tantas partes a uma 
absurda  ‘festa  do  trabalho’,  como  lhe  chamam  os  burgueses  
complacentes.  (…) Vós, só o podereis festejar quando tiverdes 
conquistado. E é dessa conquista que se trata, tanto no 1º de 
Maio  como  nos  outros  dias.”   
 

(Neno Vasco. O Significado do 1º de Maio. In: A Voz do 
Trabalhador, Ano VII, números 53-64, 1º de maio de 1914) - 

<http://passapalavra.info/2009/09/11694>.  
 
 
Discorra sobre o sentido original do Primeiro de Maio no final 
do século XIX e explique as razões da indignação expressa no 
texto acima.  
   
5. (Unesp 2013)  Leia. 
 
Todo processo de industrialização é necessariamente doloroso, 
porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. 
Contudo, na Grã-Bretanha, ele ocorreu com uma violência 
excepcional, e nunca foi acompanhado por um sentimento de 
participação nacional num esforço comum. Sua única 
ideologia foi a dos patrões. O que ocorreu, na realidade, foi 
uma violência contra a natureza humana. De acordo com uma 
certa perspectiva, esta violência pode ser considerada como o 
resultado da ânsia pelo lucro, numa época em que a cobiça 
dos proprietários dos meios de produção estava livre das 
antigas restrições e não tinha ainda sido limitada pelos novos 
instrumentos de controle social. Não foram nem a pobreza, 
nem a doença os responsáveis pelas mais negras sombras que 
cobriram os anos da Revolução Industrial, mas sim o próprio 
trabalho. 
 
(Edward P. Thompson. A formação da classe operária inglesa, 

vol. 2, 1987. Adaptado.) 
 
O texto afirma que a Revolução Industrial  
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a) aumentou os lucros dos capitalistas e gerou a convicção de 
que era desnecessário criar mecanismos de defesa e 
proteção dos trabalhadores.    

b) provocou forte crescimento da economia britânica e, 
devido a isso, contou com esforço e apoio plenos de todos 
os segmentos da população.    

c) representou mudanças radicais nas condições de vida e 
trabalho dos operários e envolveu-os num duro processo 
de produção.    

d) piorou as condições de vida e de trabalho dos operários, 
mas trouxe o benefício de consolidar a ideia de que o 
trabalho enobrece o homem.    

e) preservou as formas tradicionais de sociabilidade operária, 
mas aprofundou a miséria e facilitou o alastramento de 
epidemias.    

   
6. (Enem PPL 2013)  TEXTO I 
 
O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento 
do sistema fabril em grande escala, representando um 
aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção 
dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças 
abrindo um novo mundo. 

HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1974 (adaptado). 

 
TEXTO II 
 
Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de 
numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, 
numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas 
destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres 
e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar 
em diferentes fábricas. 

LEITE, M. M. Iniciação à história social contemporânea. São 
Paulo: Cultrix,1980 (adaptado). 

 
As estratégias empregadas pelos textos para abordar o 
impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se 
industrializavam são, respectivamente,  
a) ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho 

doméstico.    
b) acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças 

no mundo do trabalho.    
c) debater as consequências sociais e valorizar a reorganização 

do trabalho.    
d) indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais.    
e) minimizar as transformações sociais e criticar os avanços 

tecnológicos.    
   
7. (Unesp 2013)  No final do século XVIII, a Inglaterra 
mantinha relações comerciais regulares com várias regiões do 
continente africano. O interesse de ingleses nesse comércio 
derivava, entre outras coisas, da necessidade de  
a) mercado consumidor para os tecidos, produzidos em escala 

industrial nas fábricas inglesas e francesas.    
b) especiarias e sal, utilizados na conservação de alimentos 

consumidos nas grandes cidades europeias.    

c) petróleo, utilizado como fonte principal de energia nas 
fábricas instaladas em torno das grandes cidades inglesas.    

d) matérias-primas, como o algodão e os óleos vegetais, que 
eram utilizadas pelas fábricas inglesas.    

e) mão de obra a ser empregada nas manufaturas e fábricas 
que proliferavam na Inglaterra e na França.    

   
8. (Fuvest 2013)  Maldito, maldito criador! Por que eu vivo? 
Por que não extingui, naquele instante, a centelha de vida que 
você tão desumanamente me concedeu? Não sei! O desespero 
ainda não se apoderara de mim. Meus sentimentos eram de 
raiva e vingança. Quando a noite caiu, deixei meu abrigo e 
vagueei pelos bosques. (...) Oh! Que noite miserável passei eu! 
Sentia um inferno devorar-me, e desejava despedaçar as 
árvores, devastar e assolar tudo o que me cercava, para 
depois sentar-me e contemplar satisfeito a destruição. 
Declarei uma guerra sem quartel à espécie humana e, acima 
de tudo, contra aquele que me havia criado e me lançara a 
esta insuportável desgraça! 
 

Mary Shelley. Frankenstein. 2ª ed. Porto Alegre: LPM, 1985. 
 
O trecho acima, extraído de uma obra literária publicada pela 
primeira vez em 1818, pode ser lido corretamente como uma  
a) apologia à guerra imperialista, incorporando o 

desenvolvimento tecnológico do período.    
b) crítica à condição humana em uma sociedade 

industrializada e de grandes avanços científicos.    
c) defesa do clericalismo em meio à crescente laicização do 

mundo ocidental.    
d) recusa do evolucionismo, bastante em voga no período.    
e) adesão a ideias e formulações humanistas de igualdade 

social.    
   
9. (Unesp 2013)  As redes de comércio, os fortes costeiros, as 
relações tecidas ao longo dos séculos entre comerciantes 
europeus e chefes africanos, continuaram a ser o sustentáculo 
do fornecimento de mercadorias para os europeus, só que 
agora estas não eram mais pessoas, e sim matérias-primas. 
 

(Marina de Mello e Souza. África e Brasil africano, 2007.) 
 

O texto refere-se à redefinição das relações comerciais entre 
europeus e africanos, ocorrida quando  
a) portugueses e espanhóis libertaram suas colônias africanas 

e permitiram que elas comercializassem marfim, café e 
outros produtos livremente com o resto do mundo.    

b) norte-americanos passaram a estimular a independência 
das colônias africanas, para ampliar o mercado consumidor 
de seus tecidos e produtos alimentícios.    

c) ingleses e holandeses estabeleceram amplo comércio 
escravista entre os dois litorais do Atlântico Sul.    

d) ingleses e franceses buscaram resinas, tinturas e outros 
produtos na África e desestimularam o comércio escravista.    

e) portugueses e espanhóis conquistaram e colonizaram as 
costas leste e oeste da África.    

   
10. (Unesp 2012)  Noite após noite, quando tudo está 
tranquilo 
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E a lua se esconde por trás da colina, 
Marchamos, marchamos para realizar nosso desejo. 
Com machado, lança e fuzil! 
Oh! meus valentes cortadores! 
Os que com golpes fortes 
As máquinas de cortar destroem. 
Oh! meus valentes cortadores! (...). 
 

(Canção popular inglesa do início do século XIX. Citada por: 
Luzia Margareth Rago e Eduardo F. P. Moreira. O que é 

Taylorismo, 1986.) 
 
A  canção  menciona  os  “quebradores  de  máquinas”,  que  
agiram em muitas cidades inglesas nas primeiras décadas da 
industrialização.  Alguns  historiadores  os  consideram  “rebeldes  
ingênuos”,  enquanto  outros  os  veem  como  “revolucionários  
conscientes”.  Justifique  as  duas  interpretações  acerca  do  
movimento.  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A máquina de fogo ao qual a pergunta se refere utilizava o 
carvão mineral como combustível, a consequência da queima 
deste combustível é o aumento da poluição atmosférica. 
Podemos citar como resultado deste tipo de poluição o 
aumento de gás carbônico na atmosfera que agrava o efeito 
estufa acarretando aumento na temperatura global da Terra. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
O texto versa sobre a Primeira Revolução Industrial, ocorrida 
na Inglaterra, marcada pela invenção da máquina a vapor, 
movida a carvão mineral. Tal invenção, além de promover a 
mudança da manufatura para a maquinofatura e a aceleração 
do processo produtivo, fez com que a poluição ambiental 
aumentasse substancialmente.    
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Desde a Revolução Industrial a pesquisa tem sido uma grande 
aliada da indústria (trabalho e produção). Esta parceria entre 
pesquisa e indústria gerou uma série de transformações na 
Europa ao longo do século XIX em um contexto Positivista. 
Desta forma, o engenheiro Francês Carnot, em 1824, idealizou 
uma máquina térmica que proporcionaria um rendimento 
máximo. O ciclo de Carnot consiste de duas transformações 
adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas, 
sendo que todas elas seriam reversíveis. A utilidade da 
máquina de Carnot é descobrir se uma máquina térmica tem 
bom rendimento, para assim ver se o custo é viável para a 
indústria. Somente a alternativa [A] retrata corretamente o 
ciclo de Carnot.   
 
Resposta da questão 3: 

 a) O processo de industrialização dos países europeus 
contou com um fator comum: o êxodo dos trabalhadores 
do campo para as cidades. Nesse sentido, a mão de obra 
que anteriormente lavrava os campos e produzia os 
alimentos que abasteciam os países passou a trabalhar nas 
recém-criadas fábricas, criando a necessidade de 
importação de alimentos. 

 
b) Como o próprio texto deixa claro, a dieta melhorou porque 
a  Europa  passou  a  importar  alimentos  de  “novos”  lugares,  
ampliando a quantidade e a variedade de produtos. Nesse 
contexto, o neocolonialismo promovido na África e na Ásia 
contribuiu para essa melhora, porque os países europeus 
passaram a importar novos alimentos de localidades como a 
Índia e a China.   
 
Resposta da questão 4: 
 O Primeiro de Maio surgiu como resultado da indignação e 
das manifestações em busca de melhores condições de 

trabalho dos operários após a Primeira Revolução Industrial. O 
autor do artigo demonstra indignação porque, segundo ele, a 
comemoração do Primeiro de Maio foi transformada em algo 
festivo, não condizente com a originalidade da comemoração 
do dia.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C]  
 
O autor destaca aspectos sociais da Revolução Industrial, na 
medida em que promove a separação definitiva entre capital e 
trabalho e agudiza as distinções sociais. Mais do que um 
avanço tecnológico, aponta o retrocesso social, na medida em 
que trabalhadores são submetidos a uma condição de vida e 
de trabalho marcada pela exploração e pela miséria.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
O texto [I] deixa clara a importância da máquina a vapor na 
mudança radial no sistema de produção e, logo, acentua as 
inovações tecnológicas e o texto [II] apresenta uma mudança 
na forma de trabalho durante a Revolução Industrial, do 
trabalho doméstico para o trabalho fabril, mostrando, então, 
as mudanças no mundo do trabalho.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D]  
 
O século XVIII foi caracterizado pela Revolução Industrial na 
Inglaterra e, apesar de destacar-se a indústria têxtil e sua 
matéria-prima fundamental, o algodão, outros componentes 
eram necessários para o desenvolvimento, funcionamento e 
manutenção do maquinário. No século XVIII, o mercado era 
essencialmente inglês e europeu, e a mão de obra era 
composta por antigos camponeses expulsos de suas terras. As 
especiarias já não tinham grande importância comercial, e o 
petróleo e seus derivados não haviam sido descobertos.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
O romance Frankenstein, de Mary Shelley, foi escrito e 
publicado sob o contexto da Primeira Revolução Industrial, 
época marcada por grandes avanços científicos e pela crença 
de que o homem poderia controlar a natureza – fatos que são 
questionados pela autora.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A partir do século XVIII, com a expansão da manufatura e da 
Revolução Industrial na Inglaterra, os interesses europeus, 
principalmente de Inglaterra e França, se modificaram e a 
África se tornou fonte de matérias-primas industriais ou de 
produtos utilizados como complemento dessa atividade. 
Desse modo, o tráfico negreiro que criava instabilidade entre 
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povos africanos e em sua economia básica passou a ser 
condenada.   
 
Resposta da questão 10: 
 O movimento dos quebradores de máquinas entre os séculos 
XVIII  e  XIX,  na  Inglaterra,  também  conhecido  por  “Ludismo”,  
reuniu operários nos principais centros urbanos, que invadiam 
as fábricas e destruíam as máquinas. 
Para alguns, em especial os autores marxistas, eram rebeldes 
ingênuos, pois representaram um movimento espontâneo, 
sem ideologia, objetivos concretos ou forma mais acabada de 
organização, portanto, fadados à derrota. Para outros, eram 
revolucionários conscientes, encaixando-se nessa visão, 
historiadores mais tradicionais que entendem que os 
operários tinham consciência do papel nefasto das máquinas e 
das fábricas em suas vidas, responsáveis pelo aumento do 
desemprego e pela precarização do trabalho; ou ainda os 
historiadores anarquistas, que consideram que o movimento 
organizado de massas tem potencial revolucionário e, de 
alguma  forma,  pretende  se  opor  ao  “status quo”.   
 
 


