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ASSUNTO: Revolução Industrial (Cap.3)  8 ano – História – Prof. Janaína  
 

Leia o Capítulo 3 (pág. 42 a 50) do livro de história e ESCREVA (a lápis) as 

respostas em seu caderno: 

 

- Livro pág. 52: Exercícios 3 e 4 

 

Respostas: 3- a) Pode-se concluir que as ferrovias afetaram a vida do cidadão 

comum. O trem provocou em Michelet um enorme entusiasmo e mexeu com a 

imaginação dele. 

b) O trem diminuiu o tempo gasto nos percursos, o custo e o risco das viagens. 

Além disso, alterou o ritmo de vida que, em muitos lugares, passou a ser regulado 

pelos horários dos trens. 

 

4- a) Pode-se concluir que nos primeiros 100 anos da Revolução Industrial, a 

população da Grã-Bretanha cresceu mais de três vezes. 

b) O crescimento da população deve-se às melhorias na agricultura, ao aumento 

da quantidade e variedade de alimentos e ao desenvolvimento da medicina. 

 

 

 

- Livro pág. 53: Exercícios “a,b,c,d e e” 

 

Respostas: a) Operários e burgueses são representados na cena. 

b) As roupas e acessórios indicam quem são os operários e quem são os burgueses. 

c) Os operários puxam o ponteiro do relógio para as 8 horas; os patrões querem 

aumentar o número de horas a serem trabalhadas. 

d) “Adotemos a jornada de 8 horas”. 

e) Sim, ele foi produzido no contexto das lutas operárias por melhores condições 

de trabalho e de vida. 

 

 

- Livro pág. 54: Exercícios “Vozes do passado” e “Integrando com Ciências”  

 

Respostas: Vozes do passado - a) Ele viu uma floresta de chaminés expelindo 

vapor e fumaça. 

b) O que chamamos hoje de “questão ambiental” teve sua origem na Revolução 

Industrial, quando as fábricas começaram a lançar fumaça no ar e lixo industrial 

nos rios. 

c) Atualmente as fábricas estão estabelecidas nos arredores das grandes cidades. 

d) Fiscalizar as fábricas é uma forma de diminuir a poluição do ar. 
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Integrando com ciências - a) Tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, 

que atinge os pulmões. 

b) A doença é transmitida pela respiração, por espirros e pela tosse. 

c) Os principais sintomas são: tosse, produção de catarro, febre, sudorese, 

cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento. 

d) As mortes por tuberculose aumentaram na época da Revolução Industrial, 

pois as condições de trabalho e de vida dos operários ingleses eram bastante 

precárias. O ambiente das fábricas era insalubre e as casas em que os operários 

viviam abrigavam muitas pessoas, não havia coleta de lixo, nem redes de água e 

esgoto. 

e) Sim, a tuberculose continua provocando mortes no Brasil. 

 

  

 

- Livro pág. 55: Exercício “Você cidadão!”  

 

Respostas: Você cidadão! a) O texto trata da vida de Hannah Brown. 

b) Ela está falando de quando era criança e trabalhava como operária em uma 

fábrica inglesa do século XIX. 

c) Ela trabalhava em média 15 horas por dia; não tinha horário para as refeições; 

o tipo de trabalho feito por ele afetava a saúde; sofria agressões físicas; recebia 

baixos salários; o ambiente da fábrica era sujo, escuro e mal ventilado. 

d) Os empregadores optavam pelo trabalho infantil e feminino, pois os salários 

eram menores que os pagos aos homens adultos. 

e) O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para proteger crianças que 

sofrem com a violência. 

 

 

 

 

 

 


