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EXERCÍCIOS 
 

 

1.   
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.     
  
2.   Estou tentando resgatar o pobre tecelão de 
malhas, o meeiro luddita, o tecelão do “obsoleto” tear 
manual, o artesão “utópico” e mesmo o iludido 
seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares 
superiores de condescendência da posteridade. 
Seus ofícios e tradições podiam estar 
desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo 
industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais 
comunitários podiam ser fantasiosos. Suas 
conspirações insurrecionais podiam ser temerárias. 
Mas eles viveram nesses tempos de aguda 
perturbação social, e nós não. Suas aspirações eram 
válidas nos termos de sua própria experiência. 
 
(E. P. Thompson. A formação da classe operária inglesa. V.1(4. 
ed.). São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 13.) 

 
Com base no trecho acima, assinale a alternativa 
correta.  
a) O novo industrialismo substituiu as técnicas 
tradicionais de trabalho e os modos de vida dos 
camponeses, evidenciando o progresso das técnicas 
da manufatura fabril.    
b) Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados 
em partidos políticos antes mesmo do surgimento da 
industrialização, demonstrando uma organização 
que seguia cada ofício de trabalho, como o alfaiate, 
o artesão e o tecelão.    
c) Os trabalhadores que viveram antes da era da 
industrialização tiveram sua memória utilizada como 
símbolo de resistência dos movimentos operários 
posteriores.    
d) A história que a classe operária inglesa contou 
sobre a industrialização não leva em consideração o 
crescimento econômico do período, nem o papel de 
liderança assumido pelos empresários industriais.    
e) As hostilidades dos trabalhadores ingleses às 
novas técnicas industriais informam o modo como os 
indivíduos foram afetados pelo surgimento da 
industrialização.    
  
3.   Observe a tabela com as cinco principais causas 
de morte registradas em Sheffield (Inglaterra), entre 
1837 e 1842. 
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Doença Número de mortes 

Tuberculose 1.604 

Convulsões 919 

Inflamação dos pulmões 874 

Definhamento físico 800 

Acidentes 618 

(Edward P. Thompson. A formação da classe 
operária inglesa, vol. 2, 1987.) 

 
O total de mortes atestadas nesse local e nesse 
período foi de 11.944. É possível afirmar que parte 
importante dessas mortes associa-se:  
a) às frequentes epidemias de doenças de origem 
viral nos bairros operários ingleses.    
b) às doenças disseminadas pelo forte ingresso de 
imigrantes na Europa do século XVIII.    
c) à precariedade alimentar e habitacional nas zonas 
rurais europeias no século XIX.    
d) às condições de pobreza e superpopulação nas 
áreas de concentração industrial.    
e) à inadaptação dos operários ao estilo de vida das 
áreas rurais da Inglaterra.    
  
4.   Leia o texto a seguir: 
 
“Aqueles que são contratados experienciam uma 
distinção entre o tempo do empregador e o seu 
“próprio” tempo. E o empregador deve usar o tempo 
de sua mão-de-obra e cuidar para que não seja 
desperdiçado: o que predomina não é a tarefa, mas 
o valor do tempo quando reduzido a dinheiro. O 
tempo agora é moeda: ninguém passa o tempo, e sim 
o gasta” [...] “Havia muitos relógios em Londres na 
década de 1790: a ênfase estava mudando do “luxo” 
para a “conveniência”; até os colonos podiam ter 
relógios de madeira. Na verdade (como seria de 
esperar), ocorria uma difusão geral de relógios 
portáteis e não portáteis no exato momento em que 
a Revolução Industrial requeria maior sincronização 
do trabalho.” 
 
THOMPSON, E. P. Tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo 
industrial. In: Costumes em comum: estudos sobre a cultura 
popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 
272 e 279. 

 
O texto acima aborda a transição para a sociedade 
industrial, as mudanças na percepção interna de 
tempo e o surgimento de uma disciplina de trabalho 
nos finais do século XVIII e início do século XIX. Das 
alternativas abaixo, assinale a opção CORRETA:  
a) Com o advento da sociedade industrial e da 
disciplina do trabalho, os trabalhadores passaram a 
ter o controle de sua vida produtiva, cuja dinâmica 
oscilava entre momentos de trabalho volumoso e de 
ociosidade intensa.    
b) Durante o estabelecimento do processo industrial 
inglês, os padrões de trabalho tinham como 
característica a irregularidade, com tarefas semanais 
ou quinzenais, fazendo com que o dia de trabalho 
fosse moldado pelo trabalhador.    
c) No contexto da transição para a sociedade 
industrial, a posse e o uso do relógio de bolso ficaram 

restritos à elite, sendo, portanto, artigo de luxo, feito 
de metais preciosos e utilizado para acentuar status.    
d) A introdução da disciplina de trabalho gerou 
melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, 
pois, com ela, passaram a usufruir de benefícios 
como: gratificações por pontualidade, pagamento de 
horas extras, férias remuneradas.    
e) A divisão do trabalho, a supervisão do trabalho, o 
uso de relógios, o uso racional do tempo foram 
alguns dos recursos utilizados pelos industriais para 
formar novos hábitos e nova disciplina de tempo 
entre os trabalhadores.    
  
5.   Observe a imagem abaixo. 
 

 
 
Considere as seguintes afirmações sobre a 
Revolução Industrial. 
 
I. Durante sua primeira fase, a indústria têxtil, cujo 

epicentro estava na Inglaterra, foi predominante em 
termos de emprego e de investimento de capital. 

II. Nos países de industrialização acelerada, como a 
Inglaterra e os Estados Unidos da primeira metade 
do século XIX, a intensa exploração do trabalho 
infantil e feminino contribuiu para o aumento de 
produtividade das indústrias locais. 

III. Na primeira metade do século XIX, o aumento da 
produção industrial de têxteis ocasionou a 
expansão da produção de algodão e da utilização 
do trabalho escravo em larga escala no Sul norte-
americano. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     
b) Apenas II.     
c) Apenas III.     
d) Apenas I e II.     
e) I, II e III.     
  
6.   Leia o texto. 
 
Muitas invenções e descobertas dessa fase foram 
fruto de pesquisas científicas sistemáticas realizadas 
em laboratórios de universidades ou de indústrias. 
Os empresários passaram a investir no trabalho dos 
cientistas, buscando inventos que gerassem lucros. 
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A indústria química, por exemplo, beneficiou-se 
dessa aproximação, o que resultou na produção de 
fibras sintéticas, inseticidas, celuloide [...], borracha 
vulcanizada [...], corantes artificiais, adubos, 
explosivos [...], entre outros. 
 
DOMINGUES, Joelza Esther. História em Documento. Imagem e 
texto. 8. 2ªed. São Paulo: FTD, 2013. p.192. 

 
O texto descreve a relação entre ciência e indústria 
característica da  
a) Revolução Agrícola Brasileira (séc. XVI).    
b) Revolução Agrícola Europeia (séc. XII–XIII).    
c) Primeira Revolução Industrial (séc. XVIII).    
d) Segunda Revolução Industrial (séc. XIX–XX).    
e) Terceira Revolução Industrial (séc. XXI).    
  
7.   Leia a charge e o texto abaixo: 
 

 
 
Todos esses capitalistas, exploradores dos pobres, 
sanguessugas do povo. Ninguém reclama, ninguém 
protesta e eles fazendo dos humildes gato e sapato. 
Aumentando os preços de tudo quando querem, sem 
o mínimo respeito, sem a mínima consideração. Uns 
atrevidos soltos nas suas ganâncias. Uns atrevidões! 
[…] Aqueles que estudam o passado acabam se 
deparando com duas conclusões contraditórias. A 
primeira é que o passado era muito diferente do 
presente. A segunda é que ele era muito parecido 
[…]. Por isso, quando me perguntavam sobre como 
era minha família, eu dizia: são anarquistas, 
anarquistas graças a Deus. 
 
(GATTAI, Zélia. Anarquistas, graças a Deus. São Paulo: Record, 
1979.) 

 
 
Sobre o anarquismo é CORRETO afirmar que:  
a) Os anarquistas condenavam a não violência como 
meio de ação, angariando, assim, o apoio da 
burguesia industrial.     
b) O anarquismo era um movimento de base rural, 
que propunha a manutenção dos padrões sociais 
vigentes.     

c) Os anarquistas defendiam uma educação libertária 
e a necessidade de eliminar quaisquer formas de 
intervenção estatal e representação política.     
d) Seus teóricos defendiam a intervenção do Estado 
na economia e contavam com o apoio do clero e da 
burguesia.     
e) Sua força de organização foram os partidos 
políticos que lutavam para a tomada do controle 
administrativo do Estado.     
  
8.  

 
 

  
 
 
Com base nos conhecimentos relacionados aos 
recursos naturais e à questão industrial, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
I. A Primeira Revolução Industrial difundiu-se pela 

Europa e Estados Unidos com a implantação de 
teares a vapor para a produção têxtil, iniciando a 
utilização do petróleo como fonte de energia.  

II. A Segunda Revolução Industrial utilizou o mineral 
renovável grafeno, explorado em larga escala na 
Itália, na produção de energia mecânica para o 
funcionamento da indústria de base. 

III. A Terceira Revolução Industrial desenvolveu-se 
com profundas transformações no campo 
tecnológico com a utilização da sílica, um recurso 
mineral não renovável, na produção de cabos de 
fibra ótica. 

IV. A Quarta Revolução Industrial tem como uma de 
suas marcas a obsolescência programada, que 
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vem sendo combatida por órgãos e defensores do 
meio ambiente visando atenuar os impactos 
relacionados aos recursos naturais. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
  
9. “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 Inglaterra. É evidente que 
isto não foi acidental; (...) todo operário tinha que 
aprender a trabalhar de uma maneira adequada à 
indústria, ou seja, num ritmo regular de trabalho 
diário ininterrupto.” 
 
HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. 9. 
ed. 10. reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p.45 e 67. 

 
A afirmação de Eric Hobsbawm nos leva a refletir 
sobre o impacto da Revolução Industrial nas relações 
de trabalho e no cotidiano dos trabalhadores a partir 
do século XVIII. Considere as seguintes afirmativas. 
 
I. A Inglaterra pode ser considerada o berço da 

industrialização, sobretudo, pelas inovações 
técnicas (fiandeiras, teares, máquinas e locomotiva 
a vapor, etc.), acumulação de capital, mão de obra 
abundante e grandes reservas de ferro e carvão. 

II. Apesar dos salários baixos, o desdobramento da 
Revolução Industrial levou os trabalhadores a 
conquistarem direitos importantes ao longo do 
século XIX, tais como: jornada de trabalho de 8h 
diárias, férias, décimo terceiro salário, auxílio 
doença e descanso semanal remunerado. 

III. Entre as consequências da Revolução Industrial, 
é possível destacar: o crescimento desordenado 
das cidades e o êxodo rural; a falência de 
inúmeras oficinas e a desumanização do trabalho. 

IV. É possível encontrar no movimento ludista, 
cartista e nas trade unions, formas de reação dos 
trabalhadores, com o objetivo de melhorar as 
condições de trabalho e amenizar o impacto 
social desencadeado pelas mudanças nas 
relações de trabalho com a Revolução Industrial. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.    
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.    
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    
e) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.    
  
10.   A Revolução Industrial não dependeu só de um 
tipo qualquer de expansão econômica, técnica ou 
científica, mas, da criação da fábrica, isto é, de um 
sistema fabril mecanizado, a produzir em 
quantidades tão grandes e a um custo tão 

rapidamente decrescente, a ponto de não depender 
de uma demanda existente, mas de criar seu próprio 
mercado. 
CANÊDO, Letícia Bicalho. A revolução industrial. São Paulo: Atual, 
1991, p. 31. (Adaptado). 

 
Sob o aspecto apontado pelo texto, apenas uma 
indústria estava em condições de expandir sua 
produção de forma simples e barata. 
 
Estamos tratando da indústria  
a) do aço.    
b) têxtil.    
c) petrolífera.    
d) siderúrgica.    
e) da mineração.    
  
11.   A Revolução Industrial foi um processo histórico 
que gerou importantes mudanças sociais, 
econômicas e técnicas que se projetam até os dias 
atuais. Considere as seguintes afirmativas sobre a 
Revolução Industrial e as mudanças trazidas por ela. 
 
I. Foi responsável pela diminuição do trabalho 

artesanal e aumento da produção de mercadorias 
manufaturadas por máquinas. 

II. Provocou o aumento do êxodo rural motivado pela 
criação de empregos nas indústrias e, 
consequentemente, o aumento das cidades e da 
vida urbana. 

III. Estimulou, desde o início, pesquisadores, 
engenheiros e inventores a aperfeiçoar a 
indústria, fazendo com que surgissem novas 
tecnologias, tais como o telégrafo, a fotografia, as 
locomotivas e barcos a vapor. 

 
Das proposições acima,  
a) apenas I está correta.    
b) apenas II está correta.    
c) apenas I e II estão corretas.    
d) apenas II e III estão corretas.    
e) I, II e III estão corretas.    
  
12.   Leia as afirmações abaixo sobre os sistemas de 
produção industrial, e considere-as verdadeiras (V) 
ou falsas (F). 
 
(     ) A partir do Fordismo, não foi possível conciliar o 

binômio produção em massa/consumo em 
massa, posto que os salários pagos aos 
trabalhadores não permitiam a aquisição de 
mercadorias produzidas em escala crescente. 

(     ) A concepção fordista tinha em vista o aumento 
da produção. Para tanto, os operários, 
dispostos juntos a esteiras, realizavam 
atividades padronizadas, marcadas pelos 
gestos repetitivos na produção industrial. 

(     )  Com a associação entre Fordismo e Taylorismo, 
o trabalho industrial foi fragmentado, pois cada 
trabalhador passou a exercer uma atividade 
específica no sistema industrial. Assim, cada 
vez mais se acentuava a separação entre 
trabalho intelectual e trabalho braçal, com a 
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valorização do primeiro. 
(     ) Nas últimas décadas do século XX, surgiu um 

novo sistema de produção, o Toyotismo, 
marcado pela flexibilização da produção de 
modo a adequá-la à demanda do mercado. 
Esse modelo implicou crescentes 
investimentos em tecnologia e redução da 
oferta de empregos no setor industrial. 

(   ) Diferentemente do Fordismo, no sistema 
toyotista, os trabalhadores são qualificados 
para conhecer todas as etapas do processo de 
produção, devendo estar aptos a exercer mais 
de uma função, estimulando o aumento da 
concorrência entre os trabalhadores, que 
disputam melhores índices de produtividade 
entre si. 

 
Assinale a alternativa que contenha a sequência 
CORRETA  
a) F-F-V-F-V    
b) V-F-F-V-V    
c) F-F-V-F-F    
d) F-V-F-V-V    
e) V-V-F-F-F    
  
13.   Observe a imagem a seguir, que apresenta uma 
das formas de luta e resistência dos trabalhadores 
europeus contra a profunda exploração que sofriam 
nas primeiras etapas da Revolução Industrial. 
 

 
 
Analisando a imagem, é correto afirmar que a 
estratégia de luta apresentada é o  
a) anarquismo, no qual os trabalhadores recusam-se 
a trabalhar até que os patrões ofereçam melhorias.    
b) trotskismo, no qual os trabalhadores agridem 
fisicamente os patrões para negociar melhorias nas 
fábricas.    
c) ludismo, no qual os trabalhadores destroem as 
máquinas das fábricas, consideradas símbolos da 
opressão.    
d) vandalismo, no qual os trabalhadores destroem as 
fábricas com a intenção de prejudicar o governo.    
e) socialismo, no qual os trabalhadores quebram a 
propriedade privada para construir o sindicato.    
  

14. A condição essencial da existência e da 
supremacia da classe burguesa é a acumulação da 
riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o 
crescimento do capital; a condição de existência do 
capital é o trabalho assalariado. [...] O 
desenvolvimento da grande indústria socava o 
terreno em que a burguesia assentou o seu regime 
de produção e de apropriação dos produtos. A 
burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. 
Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente 
inevitáveis. 
 
(Karl Marx e Friedrich Engels. “Manifesto Comunista”.Obras 
escolhidas, vol. 1, s/d.)  

 
Entre as características do pensamento marxista, é 
correto citar  
a) o temor perante a ascensão da burguesia e o apoio 
à internacionalização do modelo soviético.    
b) o princípio de que a história é movida pela luta de 
classes e a defesa da revolução proletária.    
c) a caracterização da sociedade capitalista como 
jurídica e socialmente igualitária.    
d) o reconhecimento da importância do trabalho da 
burguesia na construção de uma ordem socialmente 
justa.    
e) a celebração do triunfo da revolução proletária 
europeia e o desconsolo perante o avanço 
imperialista.    
  
15.   No século XIX, o mundo do trabalho fez surgir 

novas perspectivas para a compreensão da 

sociedade contemporânea. O Manifesto Comunista 

(1848), de Marx e Engels, indica a mudança de 

concepções abstratas e utópicas sobre a sociedade, 

para outras mais concretas e combativas. 

  (Carlos Guilherme Mota) 

 

Sobre Karl Marx e Friedrich Engels é INCORRETO 

afirmar.  
a)  A obra que sintetizou as suas teorias econômicas, 
sociais, políticas e culturais foi O Capital, que 
retomava a tradição do pensamento dialético, 
aprofundando-o na linha do Materialismo Histórico.    
b)  A sociedade capitalista é contraditória, uma vez 
que produz um trabalho excedente que jamais 
retorna ao trabalhador, isto é, a mais valia.    
c)  Formularam um socialismo de um novo tipo, 
baseado na concepção de que o capitalismo deve 
progressiva e pacificamente evoluir para o 
socialismo.    
d)  Criticavam os socialistas Saint-Simon, Charles 
Fourier e Robert Owen, que não se baseavam, como 
eles, num estudo científico da história para aprender 
as leis da sociedade e da economia.    
e)  As lutas de classes entre proprietários e 
trabalhadores eram percebidas por eles como uma 
contradição fundamental do sistema capitalista e que 
levariam à abolição da ordem burguesa e do Estado 
que sobre ela se sustentava.    
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GABARITO  
 

1: [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.   
 
2: [E] 
 
A Primeira Revolução Industrial começou na 
Inglaterra no final do século XVIII, foi caracterizada 
pelo ferro, carvão e setor têxtil e, também, por uma 
profunda exploração dos trabalhadores, homens, 
mulheres e crianças. A jornada de trabalho era 
estafante, o salário desprezível, péssimas condições 
de moradia e trabalho e muito lucro para a burguesia. 
Gabarito [E].   
 
3: [D] 
 
A tabela deixa claro os desdobramentos da 
Revolução Industrial com a causa das mortes. 
Devido a exploração do trabalhador, péssima 
alimentação, moradia e condições de trabalho, o 
historiador inglês Edward Thompson em sua obra “A 
formação da classe operária inglesa” relaciona óbitos 
e exploração da mão de obra. Gabarito [D].   
 
4: [E] 
 
Antes da Revolução Industrial, havia o tempo da 
natureza, um ritmo de trabalho mais flexível, 
orientado pela natureza e pelas tradições da 
comunidade. Com a Revolução Industrial, o trabalho 
nas fábricas com as máquinas passou a ser 
repetitivo, mecanizado, disciplinado, controlado pelo 
relógio, um instrumento para regular o ritmo de 
trabalho dos operários. Gabarito [E].   
 
5: [E] 
 
Todas as afirmativas estão corretas.   
 
6: [D] 
 

Somente a alternativa [D] está correta. Ao longo do 
século XIX, ocorreu um grande avanço na ciência 
patrocinado pela burguesia que enxergava no 
avanço científico uma grande possibilidade de 
ampliar seus lucros. Daí a segunda fase da 
Revolução Industrial caracterizada pelo aço, 
petróleo, eletricidade, etc.   
 
7: [C] 
 
O movimento anarquista no século XIX defendia um 
comunismo libertário, com ampla liberdade humana 
e bem-estar social. Criticava o Estado bem como os 
partidos políticos que buscavam muito mais o poder 
político e econômico do que libertar o homem. 
Gabarito [C].   
 
8: [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. 
[I] Incorreta. A característica geográfica descrita 

refere-se à Segunda Revolução Industrial e não à 
Primeira; a Primeira Revolução ficou restrita à 
Inglaterra (Europa) e a produção utilizou-se do 
carvão na produção de energia pra os teares a 
vapor. 

[II] Incorreta. A Segunda Revolução Industrial utilizou 
o petróleo na produção de energia. O grafeno é 
derivado de um mineral não renovável e sua 
utilização em larga escala está em pesquisa 
vinculada à Quarta Revolução Industrial na área 
das nanotecnologias. 

[III] Correta. A Terceira Revolução Industrial esteve 
pautada na expressividade do processo 
produtivo norte americano, sediado no Vale do 
Silício, ligada à indústria eletroeletrônica. 

[IV] Correta. A Quarta Revolução Industrial esta 
ligada a nanotecnologia e vem transformando a 
forma como vivemos, trabalhamos, consumimos e 
nos relacionamos. A obsolescência programada 
refere-se à curta durabilidade dos produtos que são 
lançados no mercado, para que as pessoas 
consumam desenfreadamente, especialmente os 
eletroeletrônicos, alimentando a máquina do capital.   
 
9: [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A Primeira 
Revolução Industrial começou na Inglaterra no final 
do século XVIII caracterizado pelo ferro, carvão e a 
indústria têxtil. Este acontecimento histórico 
provocou inúmeras transformações na esfera social, 
econômica, política. A afirmação [II] está incorreta. 
Os direitos trabalhistas não foram conquistados no 
século XIX, mas no século seguinte. Nas décadas de 
1930/1940 foi elaborada no Ocidente a legislação 
trabalhista com inúmeras conquistas para os 
trabalhadores. No Brasil, a CLT, foi criada durante a 
Era Vargas, 1930-1945.   
 
10: [B] 
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Somente a alternativa [B] está correta. O texto da 
historiadora Letícia Bicalho Canêdo faz referência à 
primeira fase da Revolução Industrial que começou 
na Inglaterra, no final do século XVIII, e foi 
caracterizada pelo ferro para fazer as máquinas e 
carvão como fonte de energia para acelerar a 
produção têxtil que seria exportada para o mundo.   
 
11: [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. A questão 
remete à Revolução Industrial que começou na 
Inglaterra no final do século XVIII. Este fenômeno 
produziu transformações econômicas e sociais 
profundas, tais como o êxodo rural, o aumento da 
produção manufatureira e da vida urbana, a 
necessidade de pesquisadores para aperfeiçoarem 
os métodos de produção e novas fontes de energia, 
a exploração dos trabalhadores, entre outras.   
 
12: [D] 
 
A primeira afirmação é falsa, porque a produção em 
massa, promovida pelo fordismo, foi estimulada 
exatamente devido ao consumo em massa; 
A terceira afirmação é falsa, porque houve a 
valorização do trabalho braçal, não do intelectual.   
 
13: [C] 
 
O ludismo caracterizou-se pela violência dos 
operários contra as máquinas, consideradas por eles 
como as culpadas pelas suas dificuldades na vida 
socioeconômica nas fábricas e nas cidades.   
 
14: [B] 
 
Marx considerava que a luta de classes – que deveria 
ser promovida, segundo ele, a partir da Revolução do 
Proletariado – era o que movia a sociedade no 
caminho da evolução. Para Marx, um operário 
consciente de sua situação social era capaz de 
modificar o meio em que vivia.   
 
15: [C]   
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