
A impressão deste material não é obrigatória. 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 
 

Lista 02 
 
01. 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 
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. 
 
02.  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.  
 
03.  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.) 
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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. 

 
04.  Leia o texto. Em 1801, em todo o continente [europeu], não havia mais de 23 cidades com mais 

de 100 mil habitantes, agrupando menos de 2% da população da Europa. Em meados do século, seu 
número já se  elevava para 42; em 1900 eram 135 e, em 1913, 15% dos europeus moravam em 
cidades. Quanto às cidades com mais de 500 mil habitantes que, na época, pareciam monstros, só 
existiam duas no início do século XIX: Londres e Paris. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, elas 
já eram 149. 

(René Rémond. Introdução à história do nosso tempo – O Século XIX, 1976.)  
 

A situação descrita pode ser explicada pela (o)? 
a) pela pressão dos senhores feudais, que substituíram os antigos servos por trabalhadores livres. 
b) pela descoberta dos antibióticos, que contribuiu para erradicar doenças e aumentar a expectativa 

média de vida. 
c) pelo crescimento da publicidade, que incentivava o deslocamento de populações por todo o 

continente. 
d) pelo processo de industrialização, que concentrou a produção e a mão de obra nos centros 

urbanos.  
e) pela política armamentista, que incentivava o serviço militar obrigatório e o crescimento do 

exército nas áreas urbanas. 
 
05.  “Desta vala imunda a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste 

esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e 
sua maior brutalidade, aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um 
selvagem.” 

(HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1979.) 
 

Esta observação, feita por Alexis de Tocqueville em 1835, descreve a cidade de Manchester 
(Inglaterra) durante a Revolução Industrial.  A leitura do texto permite afirmar que o autor: 
a) tinha um ponto de vista teocêntrico, pois a ação humana era compreendida como um verdadeiro 

milagre. 
b) exaltava o processo de industrialização, que tornaria ainda melhores os seres humanos e a 

natureza ao seu redor. 
c) fazia uma defesa da política mercantilista, que tinha como prioridades o metalismo e as inovações 

tecnológicas. 
d) constatava que a industrialização poderia trazer, como consequência, a degradação 

socioambiental. 
e) defendia que a vida selvagem era melhor que a vida desenvolvida nas cidades industrializadas. 


