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Conteúdo 
 
 
 

 01-(Enem) Considere o papel da técnica no desenvolvimento da constituição de sociedades e três 
invenções tecnológicas que marcaram esse processo: invenção do arco e flecha nas civilizações primitivas, 
locomotivas nas civilizações do século XIX e televisão nas civilizações modernas. A respeito dessas 
invenções são feitas as seguintes afirmações:  
I)          A primeira ampliou a capacidade de ação dos braços, provocando mudanças na forma de 
organização social e na utilização das fontes de informação. 
II)        A segunda tornou mais eficiente o sistema de transporte, ampliando possibilidades de locomoção e 
provocando mudanças na visão de espaço e de tempo. 
III)      A terceira possibilitou um novo tipo de lazer que, envolvendo apenas participação passiva do ser 
humano, não provocou mudanças na sua forma de conceber o mundo. 
Está correto o que se afirma em: 
a)        I, apenas. 
b)        I e II, apenas 
c)         I e III, apenas 
d)        II e III, apenas 
e)        I, II, III. 
 
02- (Enem) A revolução industrial ocorrida no final do século XVIII transformou as relações do homem com 
o trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar, e as fábricas concentram-se em regiões 
próximas às matérias e grandes portos, originando vastas concentrações humanas. Muitos dos operários 
vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho entre 12 a 14 horas, na maioria das vezas em 
condições diversas. A legislação trabalhista surgiu muito lentamente ao longo do século XX. Pode-se 
afirmar que as conquistas no início deste século, decorrentes da legislação trabalhista, estão relacionadas 
com: 
a)        A expansão do capitalismo e a consolidação dos regimes monárquicos constitucionais. 
b)        A expressiva diminuição da oferta e mão-de-obra, devido à demanda por trabalhadores 
especializados. 
c)         A capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. 
d)        O crescimento do Estado ao mesmo tempo que diminuía a representação operária nos parlamentos. 
e)        A vitória dos partidos comunistas nas eleições das principais capitais europeias. 
 
03 (UFC/2003) A Primeira Revolução Industrial provocou uma grande transformação no espaço geográfico. 
A esse respeito leia as afirmações abaixo. 
I)          Aconteceu um intenso processo de urbanização, e as cidades passaram a comandar as atividades 
econômicas e a organização do espaço geográfico. 
II)        Com a ampliação da divisão internacional do trabalho, alguns países europeus especializaram-se na 
produção industrial, controlando o mercado mundial de produtos industrializados. 
III)      Aconteceram grandes mudanças no modo de produção, se implicações na organização política e 
territorial da Europa. 
Assinale a alternativa correta: 
a)        Apenas a I é verdadeira. 
b)        Apenas a III é verdadeira. 
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c)         Apenas I e II são verdadeiras. 
d)        Apenas II e III são verdadeiras. 
e)        I, II, III são verdadeiras. 
 
 04. (UNIFOR) Ao processo contemporâneo de produção de bens industriais, simultaneamente em vários 
países, através da padronização de modelos tecnológicos e de consumo, suplantando as fronteiras 
nacionais pela escala mundial, dá-se o nome de: 
a) internacionalização do capital. 
b) globalização. 
c) terceirização. 
d) monopólio transnacional. 
e) neoliberalismo. 
 
 
05. (UEMA) 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. 
 
 
 
 06.(UESPI) A respeito da indústria moderna, é correto afirmar: 
a) com as inovações tecnológicas atuais, eliminou-se a divisão técnica do trabalho. 
b) seus trabalhadores, chamados de artesãos, possuem uma clara idéia de como ocorre todo o processo de 
produção, trocando freqüentemente de função dentro da empresa. 
c) não mais se baseia no assalariamento, mas no regime de parceria. 
d) tende a absorver maior capacidade técnica e científica, deslocando tarefas para a terceirização. 
e) não se preocupa com a produtividade, passando a intensificar a competitividade. 
 
 07. (ESCCAI) “No mundo capitalista a preocupação primordial é obtenção de lucros cada vez maiores. É 
dessa busca incessante de lucros máximos que resultam as estratégias de localização geográfica das 
empresas industriais, que em inúmeros fatores têm de ser considerados isoladamente e em conjunto.” 
 
A partir do texto acima conclui-se que os fatores mais importantes são, exceto: 
 
a) Mercado consumidor. 
b) Energia. 
c) Matéria-prima. 
d) Legislação ambiental. 
e) Mão-de-obra. 
 
08.  (Ufrrj) O mundo vem assistindo a uma revolução no setor produtivo que tem sido chamada de terceira 
Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica (Revolução Tecnológica). A plena inserção brasileira 
nesse contexto enfrenta um sério obstáculo, que é 
a) a grande extensão do território nacional, encarecendo a produção tecnológica. 
b) o distanciamento geográfico do Brasil em relação aos principais centros tecnológicos. 
c) a incompetência tecnológica nacional no setor agrário - exportador. 
d) o exagerado crescimento brasileiro no setor da indústria de consumo. 
e) a limitada capacitação técnico-científica da produção nacional. 
 
09. (Ufrrj) Com a emergência da Terceira Revolução Industrial e da reestruturação do capitalismo, nas 
últimas décadas do século passado, além da ruptura do modelo industrial e tecnológico, eram questionadas 
também as relações econômicas, sociais e políticas definidas pelo padrão de industrialização fordista. 
Sobre a reestruturação do capitalismo e as conseqüências sobre a organização do trabalho não é correto 
afirmar que 
a) reverteu o longo período de alinhamento da relação capital/trabalho, relativamente favorável ao segundo. 
b) admitiu as regulações governamentais protecionistas que engessaram o mercado de trabalho e 
aumentaram a competitividade. 
c) golpeou a organização sindical que, na defensiva, perdeu parte do seu poder de representação e 
enfrentamento. 



d)alterou o processo produtivo e o trabalho envolvido na produção, acentuando a exclusão econômica e 
social. 
e) afetou o mundo do trabalho ao mudar as relações no processo produtivo, a divisão do trabalho e as 
negociações coletivas. 
 
 
10 (Ufc) A Primeira Revolução Industrial provocou uma grande transformação no espaço geográfico. A esse 
respeito, leia as afirmações abaixo. 
 
I. Aconteceu um intenso processo de urbanização, e as cidades passaram a comandar as atividades 
econômicas e a organização do espaço geográfico. 
II. Com a ampliação da divisão internacional do trabalho, alguns países europeus especializaram-se na 
produção industrial, controlando o mercado mundial de produtos industrializados. 
III. Aconteceram grandes mudanças no modo de produção, sem implicações na organização política e 
territorial da Europa. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas III é verdadeira. 
c) Apenas I e II são verdadeiras. 
d) Apenas II e III são verdadeiras. 
e) I, II e III são verdadeiras. 
 
 
 11: (UDESC 2008) As questões abaixo se referem aos movimentos operários, no contexto da Revolução 
Industrial do século XIX. 
 
I – Ao longo do século XIX a consolidação do capitalismo tornaria as condições de vida e de trabalho do 
nascente proletariado extremamente precárias. 
 
II – O ludismo traduz as primeiras manifestações de resistência da nascente classe operária que ocupou os 
últimos anos do século XVIII e os primeiros do século XIX. 
 
III – Em meados do século XIX a greve geral dos trabalhadores na Europa, organizada pelo sindicato que 
representava a classe operária, provocou importantes mudanças na legislação trabalhista da época. 
 
IV – O movimento cartista, movimento operário que surgiu na primeira metade do século XIX, não se 
constituiu um fato isolado, pois foi precedido de greves, motins, insurreições e outras manifestações da 
classe operária. 
 
V – Na segunda metade do século XIX, e principalmente com a formação das associações internacionais 
dos trabalhadores, percebeu-se uma estreita relação entre o marxismo e o movimento operário europeu. 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
12: (UFF 2009) 
A Revolução Industrial ocorrida ao longo do século XVIII está vinculada à história da Inglaterra no seu 
nascedouro. Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a idéia de Revolução Industrial 
começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos, dentre os quais: 
 
A)republicanização, que orientava os novos processos de organização da política, a intervenção no 
mercado e a Revolução Francesa; 
B) modernização, que indicava a manutenção da economia mercantilista, a centralização do Estado e o 
crescimento das camadas médias; 
 
C) industrialização, que significava a alteração nos processos de produção, a concretização da economia de 
mercado e a ascensão da burguesia; 
 



D) maquinização, que mostrava a crescente expansão do artesanato, da agricultura e da fisiocracia como 
modelos de crescimento; 
 
E) tecnificação, que definia o processo industrial como dependente das modificações na agricultura e 
também do agrarismo, sendo controlado politicamente pela nobreza urbana. 
 
13: (UFF 2008) 
Para que o conhecimento tecnológico tivesse o êxito de hoje foi preciso que ocorressem, no tempo, 
alterações radicais que abriram caminho para a introdução de novas relações de mercado e novas formas 
de transportes. Assinale a alternativa que melhor identifica o momento inicial da Revolução Industrial: 
 
A) a utilização da máquina a vapor que propiciou o desenvolvimento das ferrovias, integrando áreas de 
produção aos mercados, aumentando o consumo e gerando lucros; 
B) a revolução política de 1688, que garantiu a vitória dos interesses dos proprietários agrícolas em aliança 
com os trabalhadores urbanos que controlavam as manufaturas; 
C) os cercamentos que modificaram as relações sociais no campo, gerando novas formas de organização 
da produção rural e mantendo os vínculos tradicionais de servidão; 
D) o desenvolvimento da energia eólica, produzindo um crescimento industrial que manteve as cidades 
afastadas do fantasma das doenças provocadas pelo uso do carvão; 
E) a máquina a vapor que promoveu o desenvolvimento de novas formas de organização da produção 
agrícola e levou ao crescimento dos transportes marítimos na Europa Ocidental, através de investimentos 
estatais. 
 
14: (UFPB 2008) O mundo do trabalho, entre 1760 e 1850, passou por um conjunto de mudanças, tanto no 
campo econômico como no campo social. As inovações tecnológicas tiveram grande importância nesse 
processo, conhecido como Primeira Revolução Industrial. Sobre essa temática, pode-se afirmar: 
 
I.A Primeira Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida como Revolução Industrial Inglesa, não 
ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as principais inovações tecnológicas do período ocorreram na 
França, na Península Ibérica e na Alemanha. 
II. A tradicional produção de tecidos de lã, durante a Revolução Industrial Inglesa, continuou ativa. No 
entanto, foi a produção de tecidos de algodão que melhor expressou os aspectos revolucionários da 
produção fabril. 
 
III. As mudanças promovidas pela Primeira Revolução Industrial ocorreram em vários âmbitos. Na esfera da 
produção, os três setores mais atingidos foram: a mineração de carvão, a indústria têxtil e a siderurgia. 
Está (ão) correta(s) apenas: 
(A) II 
(B) II e III 
(C) III 
(D) I e III 
(E) I 
 
15. (Fei) Podem ser apontadas como características da Revolução Industrial: 
a) A substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina-ferramenta, a progressiva divisão do 
trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril. 
b) O aprimoramento do artesanato, a crescente divisão do trabalho, um forte êxodo urbano e o aumento da 
produção. 
c) A substituição do artesanato pela manufatura e o consequente aumento da produção acompanhado pelo 
recrudescimento da servidão. 
d) A total substituição do homem pela máquina e o aumento do nível de vida da classe trabalhadora. 
e) A modernização da produção agrícola, o êxodo rural e uma diminuição do nível geral da produção. 
 
 16. (Fuvest) Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar 
que ela: 
a) foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a 
dominação capitalista, na medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de 
disciplina e a uma determinada hierarquia. 
b) ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais que participaram 
da Revolução Industrial. 
c) nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. 
d) deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas 
tecnologias. 



e) foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido 
adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por conseguinte, os lucros. 
 
17. (Puccamp) Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial pode-se mencionar: 
a) o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que destituídos dos meios de produção, 
passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. 
b) a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo surto de 
desenvolvimento econômico. 
c) a ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios 
rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. 
d) a criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também, uma instituição 
geradora de empregos. 
e) o desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de trabalho, de 
maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. 
 
18. (Puccamp) O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII, 
caracterizou-se pela 
a) implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. 
b) realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. 
c) mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. 
d) facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. 
e) preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. 
 
19. (Puccamp) “O duque de Bridgewater censurava os seus homens por terem voltado tarde depois do 
almoço; estes se desculparam dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1 hora, então o duque 
modificou o relógio, fazendo-o bater 13 badaladas.” 
 
Este texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês no final do século 
XVIII e início do século XIX. A partir do conhecimento histórico, pode-se afirmar que 
a) os trabalhadores foram beneficiados com a diminuição da jornada de trabalho em relação à época 
anterior à revolução industrial. 
b) a racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento 
da maquinofatura. 
c) os empresários de Londres controlavam com mais rigor os horários dos trabalhadores, mas como 
compensação forneciam remuneração por produtividade para os pontuais. 
d) as fábricas, de modo em geral, tinham pouco controle sobre o horário de trabalho dos operários, haja 
vista as dificuldades de registro e a imprecisão dos relógios naquele contexto. 
e) os industriais criaram leis que protegiam os trabalhadores que cumpriam corretamente o horário de 
trabalho. 
 
20. (Pucsp) Para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII, foi decisivo (a) 
a) a relação colonial, mantida com a Índia e a América do Norte, que possibilitou um grande acúmulo de 
recursos financeiros. 
b) o estímulo ao desenvolvimento inglês, promovido pela concorrência tecnológica com os americanos. 
c) a união dos interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento, logo após a expulsão das 
tropas napoleônicas do território inglês. 
d) o incentivo à inovação tecnológica como resultado da ação dos ludistas que destruíram as máquinas 
consideradas obsoletas. 
e) o acordo comercial conhecido por Tratado de Methuen, que estabeleceu a abertura de mercados 
alemães. 
Questão 15. (Mackenzie) Dentre as realizações da Era Meiji (Era das Luzes), desencadeada pelo imperador 
Mitsu-Hito objetivando modernizar o Japão para competir em condições de igualdade com os países 
industrializados do Ocidente, destacamos: 
a) abolição da servidão, proclamação da igualdade de todos os japoneses perante a lei, desenvolvimento do 
ensino público, das comunicações e da economia. 
b) fortalecimento do poder do Xogunato e abertura dos portos aos produtos estrangeiros, objetivando 
assimilar a tecnologia ocidental. 
c) criação de Daimios independentes, coordenados por um Xogum imperial encarregado de estimular as 
atividades dos centros urbanos de produção industrial. 
d) política de incentivos financeiros à burguesia nacional, formação de um bloco econômico supranacional 
regional (os Tigres Asiáticos), ampliando as relações entre Oriente e Ocidente. 
e) reforma econômica, criação do Iene, instituição da servidão nas indústrias, e cessão da ilha de Hong 
Kong à Inglaterra, em troca de empréstimos financeiros. 
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