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O CAPITALISMO E AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAS – PARTE 1 

 
Gabarito 
 
Resposta da questão 01: [C] 

A consolidação do capitalismo industrial provocou mudanças importantes na organização da sociedade, a 
exemplo da divisão social em classes (burguesia e proletariado), a acumulação de capital através da 
elevação dos lucros, a propriedade privada dos meios de produção e a difusão do trabalho assalariado. 

 
Resposta da questão 02: [C] 

A alternativa [C] está correta porque, a Lei dos Cercamentos privatiza as propriedades rurais empurrando a 
população do campo para a cidade, criando dessa forma um intenso fluxo de êxodo rural, consolidando a 
classe operária assalariada nas cidades. As alternativas seguintes são incorretas porque não explicam o 
êxodo rural que constitui as cidades inglesas na revolução industrial.  

 
Resposta da questão 03: [D] 

O carvão mineral foi uma fonte de energia fundamental para a Primeira Revolução Industrial iniciada no 
Reino Unido entre o final do século XVIII e meados do século XIX em decorrência de seu emprego nas 
máquinas a vapor.  

 
Resposta da questão 04: [A] 

O item incorreto é o [IV], uma vez que a Primeira Revolução Industrial foi concentrada no Reino Unido e, 
em menor medida, na França. Estados Unidos e Alemanha tiveram industrialização mais tardia, 
principalmente a partir do século XIX. 

 
Resposta da questão 05: [B] 

A partir de meados do século XIX, a Segunda Revolução Industrial foi marcada expansão de indústrias 
impulsionadas por fontes de energia como carvão mineral e posteriormente o petróleo. Ocorreu grande 
expansão da rede ferroviária na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e na Rússia. No Brasil, a malha 
ferroviária foi expandida com o objetivo de dar vazão as exportações de matérias primas como o café.  

 
Resposta da questão 06: [E] 

[I] CORRETA. A primeira revolução industrial liderada pela Inglaterra ocorreu o século XVIII, utilizando o 
carvão mineral como fonte de energia, com destaque para as industrias têxteis e metalurgia de ferro. 

[II] CORRETA. A segunda revolução industrial no século XIX, contou com a introdução de sistemas de 
produção como o fordismo, e desenvolvimento industrial em outras nações como Rússia, Estados 
Unidos e Japão. 

[III] CORRETA. A terceira revolução industrial da década de 1970 imprime um novo ciclo de tecnologia com 
destaque para os setores high-tech.  

 
Resposta da questão 07: 02 + 04 + 16 = 22. 

Os itens incorretos são: 
[01] o capitalismo em sua modalidade mercantil surgiu no século XVII, principalmente na região do 

Mediterrâneo. O socialismo real foi implantado na União Soviética no século XX. 
[08] a indústria de ponta como se compreende na atualidade deslanchou após a Segunda Guerra Mundial, 

principalmente a partir da Terceira Revolução Industrial, setores como biotecnologia e informática.  
 
Resposta da questão 08: [C] 

Como mencionado corretamente nas afirmativas [II], [III] e [V], a segunda revolução industrial 
caracterizou-se pela evolução da produção desenvolvendo novas patentes; o modo de produção foi 
construído a partir do conceito do taylorismo que resultará no fordismo; a doutrina econômica centrada no 
liberalismo econômico resultou na oligopolização. Estão incorretas as afirmativas: [I], porque a China não 
se industrializou no século XIX; [IV], porque a produção têxtil é característica da primeira revolução 
industrial.  

 
Resposta da questão 09: [B] 

A figura indica a teoria dos ciclos econômicos de Schumpeter cuja premissa é a de que o desenvolvimento 
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econômico passa por fases distintas (boom, recessão, depressão e recuperação) que são aplicadas à 
economia a partir da revolução industrial e, portanto, como mencionado corretamente na alternativa [B], 
os ciclos estão associados respectivamente à produção têxtil, siderurgia, automotores, petroquímica e 
biotecnologia. Estão incorretas as alternativas: [A], porque aviação não corresponde ao ciclo da 
informática; [C], porque aviação não corresponde ao ciclo da eletrônica; [D], porque as ferrovias 
correspondem ao ciclo do carvão e eletrônicos ao ciclo do petróleo; [E], porque eletricidade corresponde ao 
ciclo do petróleo.  

 
Resposta da questão 10: [E] 

A formação de corporações que detém o controle acionário de várias empresas é um processo que avança 
desde o advento do capitalismo monopolista no final do século XIX. O capitalismo torna-se menos 
concorrencial e dominado por oligopólios. Estas corporações eram denominadas de trustes. No caso do 
truste horizontal, a corporação controla empresas de ramos similares. No caso do truste vertical, a 
corporação controla empresas vinculadas numa cadeia produtiva. O capitalismo dominado por oligopólios 
tende a prejudicar os consumidores, uma vez que a concorrência é limitada, o que eleva dos preços das 
mercadorias.  

 
Resposta da questão 11: [D] 

O capitalismo atual é financeiro, monopolista e globalizado. É dominado por grandes corporações 
(holdings) que controlam inúmeras outras empresas. No exemplo da figura, são corporações que possuem 
indústrias de alimentos em sua maioria, cosméticos e produtos de limpeza. As matrizes destas corporações 
transnacionais localizam-se em países desenvolvidos.  

 
 
 
Resposta da questão 12: [D] 

Como mencionado corretamente na alternativa [D], o fordismo apoiou-se na concepção de Taylor, 
caracterizando-se pela divisão do trabalho nas fábricas, cuja produção é gerenciada pelo sistema Just-in-
case, buscando ampliar o estoque dos produtos. Estão incorretas as alternativas: [A], porque os sindicatos 
eram monitorados por Ford a fim de eliminar possíveis greves; [B], porque a produção flexível pertence ao 
período pós-fordista, quando o sistema toyotista é adotado baseando-se na automação, flexibilização e 
terceirização; [C], porque o fordismo caracteriza-se pela produção em massa (Just-in-case); [E], porque 
Ford elevou os salários dos operários prevendo que estes seriam seus futuros consumidores. 

 
Resposta da questão 13: [A] 

A alternativa [A] está correta porque o fordismo é um sistema de produção em massa, conceito 
representado na imagem com um infinito número de garrafas. As alternativas seguintes são incorretas 
porque evocam aspectos da individualidade ou da flexibilização do mercado.  

 
Resposta da questão 14: [A] 

A afirmativa [A] está correta porque o modelo fordista cuja concepção é a teoria de Taylor, baseia-se na 
divisão do trabalho na fábrica onde o operário realiza uma única função da produção, criando-se dessa 
forma, a esteira rolante. As alternativas incorretas são: [B] e [C], porque o operário realiza uma única 
função; [D] e [E], porque a cogestão, ou seja, as decisões do processo produtivo são características do 
modelo toyotista.  

 
Resposta da questão 15: [B] 

A charge faz alusão ao fordismo e taylorismo, formas de organização da produção e do trabalho que 
avançaram no capitalismo industrial e financeiro. Também existe uma crítica à manipulação ideológica dos 
trabalhadores que pouco refletem ou questionam sobre a engrenagem em que estão inseridos.  

 
Resposta da questão 16: [E] 

A indústria de transformação é dividida entre bens intermediários, bens de produção e bens de consumo 
(duráveis, semiduráveis e não duráveis). A indústria naval (construção de navios e plataformas de 
petróleo) faz parte dos bens de produção. No Brasil, a construção naval destaca-se em estados como RJ, 
PE e RS. A indústria de alimentos integra os bens de consumo não duráveis, ou seja, cujo consumo implica 
em sua extinção no curto prazo. No Brasil, a indústria alimentícia destaca-se nos estados do Centro-Sul do 
país.  

 
Resposta da questão 17: 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

A afirmativa [04] está incorreta porque existem importantes polos de bens duráveis no país. As afirmativas 
corretas são: [01], porque bens de consumo são produtos diretamente direcionados ao consumidor; [02], 
porque bens de capital são produtos destinados à produção industrial; [08], porque a indústria 
intermediaria é o setor industrial voltado para a produção de peças e equipamentos; [16], porque 
indústrias de base destinam seus produtos para a produção de outros bens.  

 
Resposta da questão 18: [C] 
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As indústrias qualificadas com a expressão “germinativas” são importantes, uma vez que podem 
determinar o surgimento de outras empresas do mesmo ramo ou criar uma cadeia produtiva nova, até 
então inexistente em um país ou região. Isto costuma acontecer com empresas de tecnologia.  

 
Resposta da questão 19: [D] 

A indústria de bens de capital ou bens de produção é responsável pela produção de equipamentos e 
máquinas para a própria indústria e também para outros setores da economia como comércio, serviços e 
agronegócio. No Brasil, este tipo de indústria localiza-se no Sudeste do país.  

 
Resposta da questão 20: 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31. 

[01] CORRETA – Indústrias de bens de produção ou de base respondem pela fabricação de manufaturas que 
atendem a outras indústrias. 

[02] CORRETA – Os bens de capital ou intermediário respondem pela produção de maquinários atendendo a 
outras indústrias. 

[04] CORRETA – As chamadas indústrias de ponta caracterizam-se por um elevado grau de modernidade 
em seu sistema produtivo (sistema cambiável-flexível ou toyotismo), no gerenciamento de sua 
produção (just-in-case) e em seus produtos que requerem elevados investimentos e tecnologia. 

[08] CORRETA – A década de 1990 caracteriza um período de ajustes na economia do país atendendo às 
determinações da política neoliberal do Consenso de Washington. Ocorreu o processo de 
desestatização (privatizações), maiores investimentos estrangeiros e abertura comercial que leva ao 
processo de desconcentração industrial. 

[16] CORRETA – Indústrias de bens de consumo são aquelas cuja produção atende diretamente ao mercado 
consumidor. Dividem-se em duráveis, respondendo pela produção de produtos não perecíveis e não 
duráveis, caracterizando as mercadorias de primeira necessidade e consumo generalizado.  

 


