
http://historiaonline.com.br	

LISTA 09 – REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
	

		 																									 		 	 	 	 															PROF.	RODOLFO	

 

1. (Fuvest 2015)  O desenvolvimento de teorias 
científicas, geralmente, tem forte relação com contextos 
políticos, econômicos, sociais e culturais mais amplos. A 
evolução dos conceitos básicos da Termodinâmica 
ocorre, principalmente, no contexto   
a) da Idade Média.     
b) das grandes navegações.     
c) da Revolução Industrial.     
d) do período entre as duas grandes guerras mundiais.     
e) da Segunda Guerra Mundial.     
   
2. (Fuvest 2017)   

 
Níveis per capita de industrialização, 1750-1913 

(Reino Unido em 1900 = 100) 
 

País 1750 1800 1860 1913 
Alemanha 8  8  15  85  
Bélgica 9  10  28  88  
China 8  6  4  3  
Espanha 7  7  11  22  
EUA 4  9  21  126  
França 9  9  20  59  
Índia 7  6  3  2  
Itália 8  8  10  26  
Japão 7  7  7  20  
Reino 
Unido 10  16  64  115  
Rússia 6  6  8  20  

 
Ronald Findlay e Kevin O’Rourke. Power and Plenty: 

Trade,War, and the World Economy in the Second 
Millennium. 

Princeton: Princeton University Press, 2007. Adaptado. 
 
 
Com base na tabela, é correto afirmar:  
a) A industrialização acelerada da Alemanha e dos 

Estados Unidos ocorreu durante a Primeira 
Revolução Industrial, mantendo-se relativamente 
inalterada durante a Segunda Revolução Industrial.    

b) Os países do Sul e do Leste da Europa apresentaram 
níveis de industrialização equivalentes aos dos 
países do Norte da Europa e dos Estados Unidos 
durante a Segunda Revolução Industrial.    

c) A Primeira Revolução Industrial teve por epicentro o 
Reino Unido, acompanhado em menor grau pela 
Bélgica, ambos mantendo níveis elevados durante a 
Segunda Revolução Industrial.    

d) Os níveis de industrialização verificados na Ásia em 
meados do século XVIII acompanharam o movimento 
geral de industrialização do Atlântico Norte ocorrido 
na segunda metade do século XIX.    

e) O Japão se destacou como o país asiático de mais 
rápida industrialização no curso da Primeira 
Revolução Industrial, perdendo força, no entanto, 
durante a Segunda Revolução Industrial.     

   
3. (Fgvrj 2017)  Os Jogos Olímpicos da Era Moderna 

foram estabelecidos em 1896, com a realização do 
evento na Grécia. Seguidas edições ocorreram em 
1900, 1904, 1908 e 1912. A respeito desse período é 
correto afirmar:  
a) O sentimento de cooperação na partilha de mercados 

entre as grandes potências capitalistas estava em 
sintonia com o espírito olímpico dos Jogos.    

b) A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, não 
impediu a realização dos Jogos de Berlim em 1916, 
em respeito ao espírito olímpico.    

c) A ampla difusão de competições náuticas e de 
equitação estava vinculada à valorização das 
atividades rurais e agrícolas das economias 
europeias.    

d) As competições faziam parte da cultura da Belle 
Époque, que estimulava a formação dos esportistas 
(sportsmen) no contexto da industrialização europeia.    

e) A extensa participação de delegações de Estados 
africanos coroava a política de descolonização então 
em curso.    

   
4. (Unesp 2017)  Nem todos os homens se renderam 
diante das forças irresistíveis do novo mundo fabril, e a 
experiência do movimento dos quebradores de máquina 
demonstra uma inequívoca capacidade dos 
trabalhadores para desencadear uma luta aberta contra 
o sistema de fábrica. De um lado, esse movimento de 
resistência visava investir contra as novas relações 
hierárquicas e autoritárias introduzidas no interior do 
processo de trabalho fabril, e nessa medida a destruição 
das máquinas funcionava como mecanismo de pressão 
contra a nova direção organizativa das empresas; de 
outro lado, inúmeras atividades de destruição 
carregaram implicitamente uma profunda hostilidade 
contra as novas máquinas e contra o marco organizador 
da produção que essa tecnologia impunha. 
 

Edgar de Decca. O nascimento das fábricas, 1982. 
Adaptado. 

 
 
De acordo com o texto, os movimentos dos quebradores 
de máquinas, na Inglaterra do final do século XVIII e 
início do XIX,  
a) expunham a rápida e eficaz ação dos sindicatos, 

capazes de coordenar ações destrutivas em fábricas 
de diversas partes do país.    

b) representavam uma reação diante da ordem e da 
disciplinarização do trabalho, facilitadas pelo emprego 
de máquinas na produção fabril.    

c) indicavam o aprimoramento das condições de 
trabalho nas fábricas, que contavam com aparato de 
segurança interna contra atos de vandalismo.    

d) revelavam a ingenuidade de alguns trabalhadores, 
que não percebiam que as máquinas auxiliavam e 
facilitavam seu trabalho.    

e) simbolizavam a rebeldia da maioria dos 
trabalhadores, envolvidos com partidos e 
agrupamentos políticos de inspiração marxista.     
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5. (Unesp 2016)  A divisão capitalista do trabalho – 
caracterizada pelo célebre exemplo da manufatura de 
alfinetes, analisada por Adam Smith – foi adotada não 
pela sua superioridade tecnológica, mas porque 
garantia ao empresário um papel essencial no processo 
de produção: o de coordenador que, combinando os 
esforços separados dos seus operários, obtém um 
produto mercante. 
 

(Stephen Marglin. In: André Gorz (org.). Crítica da 
divisão do trabalho, 1980.) 

 
 
Ao analisar o surgimento do sistema de fábrica, o texto 
destaca  
a) o maior equilíbrio social provocado pelas melhorias 

nos salários e nas condições de trabalho.    
b) o melhor aproveitamento do tempo de trabalho e a 

autogestão da empresa pelos trabalhadores.    
c) o desenvolvimento tecnológico como fator 

determinante para o aumento da capacidade 
produtiva.    

d) a ampliação da capacidade produtiva como 
justificativa para a supressão de cargos diretivos na 
organização do trabalho.    

e) a importância do parcelamento de tarefas e o 
estabelecimento de uma hierarquia no processo 
produtivo.    

   
6. (Pucrj 2014)  A Revolução Industrial representou uma 
profunda mudança nas relações políticas e econômicas 
no ocidente e no mundo. 
 
Sobre esse processo, é INCORRETO afirmar:  
a) que, em seus inícios, a industrialização se deu em 

setores de baixo investimento tecnológico e financeiro 
como, por exemplo, a indústria de tecidos e fibras.    

b) que a Revolução Industrial se desenvolveu com 
especial vigor na Inglaterra tornando-a a principal 
potência industrial do século XIX.    

c) que, com novas tecnologias, como o uso industrial do 
vapor e do aço, os investimentos do capitalismo 
nascente se voltaram para novos setores econômicos 
como transportes e siderurgia.    

d) que, em meados do século XIX, parte do continente 
europeu, inclusive a Rússia, a América do Norte e a 
Ásia, já apresentavam importantes núcleos 
industriais.    

e) que a nova forma da economia, o capitalismo 
industrial, exigiu uma reforma nos modelos de 
administração do Estado e fez com que países 
desenvolvidos adotassem políticas de regulação do 
mercado global.    

   
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)  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 
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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  
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.    

   
10. (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.    

   
11. (Pucrj 2012)  Entre 1837 e 1839, o escritor inglês 
Charles Dickens publicou o romance “Oliver Twist”. 
Abaixo, estão reproduzidos os primeiros parágrafos 
desse texto de Dickens: 
 
“Dentre os vários monumentos públicos que enobrecem 
uma cidade de Inglaterra, cujo nome tenho a prudência 

de não dizer, e à qual não quero dar um nome 
imaginário, um existe comum à maior parte das cidades 
grandes ou pequenas: é o asilo da mendicidade. 
Lá em certo dia, cuja data não é necessário indicar, 
tanto mais que nenhuma importância tem, nasceu o 
pequeno mortal que dá nome a este livro. 
Muito tempo depois de ter o cirurgião dos pobres da 
paróquia introduzido o pequeno Oliver neste vale de 
lágrimas, ainda se duvidava se a pobre criança viveria 
ou não; se sucumbisse, é mais que provável que estas 
memórias nunca aparecessem, ou então ocupariam 
poucas páginas, e deste modo teriam o inapreciável 
mérito de ser o modelo de biografia mais curioso e 
exato que nenhum país em nenhuma época jamais 
produziu.” 
 

(Charles Dickens, Oliver Twist, Tradução de Machado 
de Assis e Ricardo Lísias, 1ª. Ed., São Paulo, Hedra, 

2002.) 
 
Considerando a passagem acima, assinale a alternativa 
que indica corretamente as características do período a 
que Dickens se refere.  
a) Crescimento urbano e pobreza que acompanharam o 

desenvolvimento material da revolução industrial.    
b) Revolução comercial, reforma protestante e 

surgimento de uma nova ética de trabalho.    
c) Crise econômica do feudalismo e ascensão das 

ideias científicas do liberalismo.    
d) Espírito regenerador dos valores cristãos praticados 

pela Contra Reforma na Inglaterra.    
e) Exaltação da classe operária inglesa e suas 

propensões naturais para o socialismo e a revolução.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física] 
Os conceitos básicos da Termodinâmica foram 
alavancados a partir de 1698 com a invenção da 
primeira térmica, uma bomba d'água que funcionava 
com vapor, criada por Thomas Severy para retirar água 
das minas de carvão, na Inglaterra. A partir daí, essa 
máquina foi sendo cada vez mais aprimorada com a 
contribuição de vários engenheiros, inventores e 
construtores de instrumentos, como James Watt. Por 
volta de 1760, a máquina térmica já era um sucesso, 
tendo importante contribuição na Revolução Industrial. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
A Primeira Revolução Industrial revolucionou a maneira 
como se produziam as mercadorias, em especial com a 
criação de maquinários movidos a vapor. Na Inglaterra 
da década de 1770, o mercado de tecidos, os 
transportes (como trens e navios) e as comunicações 
funcionavam a partir de máquina a vapor. Logo, a 
termodinâmica está relacionada à Revolução Industrial.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque o Reino Unido 
destacou-se na liderança da Primeira Revolução 
Industrial, mantendo sua expressiva produção também 
durante a Segunda Revolução, fato ocorrido também 
com a Bélgica, embora em menores proporções. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a industrialização 
acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos foi 
expressiva na Segunda Revolução; [B], porque 
Espanha, Itália e Rússia tiveram desempenho industrial 
aquém dos países europeus setentrionais e Estados 
Unidos; [D], porque Índia e China registraram 
decréscimo em sua produção industrial; [E], porque o 
Japão aumentou sua produção industrial na Segunda 
Revolução.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Durante a Belle Époque houve a valorização da 
juventude e da modernidade na prática esportiva. Nesse 
sentido, as competições esportivas, como as 
Olimpíadas, representavam essa valorização.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
O movimento citado no texto – quebra das máquinas – 
era o ludismo. Ele simbolizava uma resistência a duas 

coisas: (1) a rigidez do trabalho nas fábricas e (2) o 
desemprego gerado pela maquinofatura.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
O texto deixa claro duas coisas que a Revolução 
Industrial produziu: (1) a divisão do trabalho e (2) a 
criação do cargo de coordenador ou gerente, gerando 
uma hierarquia dentro das fábricas.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] possui uma imprecisão 
histórica. A Revolução Industrial iniciou na Inglaterra no 
fim do século XVIII em um contexto liberal e, desta 
forma, não ocorreu uma regulação e controle de 
mercado considerando que o Liberalismo defendeu a 
não intervenção do Estado na economia, o livre 
cambismo, a livre concorrência, o individualismo, ou 
seja, uma economia de mercado.   
 
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: 
 [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.   
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Resposta da questão 10: 
 [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 povos africanos e 
em sua economia básica passou a ser condenada.   
 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
 
[B] Incorreta. A Revolução comercial é um processo que 

antecede o período tratado no texto, além disso, o 
extrato da obra Oliver Twist que foi selecionado não 
trata de aspectos ligados ao comércio. 

[C] Incorreta. A Inglaterra do século XIX não estava 
passando pela crise econômica do feudalismo. 

[D] Incorreta. No século XIX, a Igreja Anglicana não 
estava passando por uma crise religiosa relacionada 
à Contra Reforma. 

[E] Incorreta. O texto não faz referências ao socialismo 
ou a movimentos revolucionários. A opção correta é 
aquela que relaciona crescimento urbano e pobreza 
com o desenvolvimento material da revolução industrial. 
Portanto, a opção [A] está correta.    
 
 


