
 

 

Geografia – Prof. Cleber – 1ª Série 
 
01. A Revolução Industrial e suas repercussões causaram transformações na forma de produção e nas relações 

socioeconômicas e políticas. 
 

Neste contexto, pode-se apontar como elemento que contribuiu para a industrialização inglesa 
01. a posição geográfica da Inglaterra que contribuiu para o estabelecimento da colonização da América e 

o fornecimento de grande quantidade de ouro de suas colônias. 
02. a expansão imediata da industrialização para a Europa no século XVIII, contribuindo para o 

acirramento da competição e o aperfeiçoamento dos métodos de produção. 
03. o grande nível de educação do operariado britânico, que possibilitou o surgimento de uma camada de 

operários intelectualizada e especializada, aumentando a produtividade industrial. 
04. a excelente situação de vida e de trabalho oferecida pelo empresariado britânico, buscando melhorar 

as condições de vida, objetivando estabelecer ganhos de produtividade. 
05. o capital acumulado com o processo de desenvolvimento mercantilista, associado com a existência de 

uma mão de obra abundante oriunda da sua expulsão do campo. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 02   
   

As cidades comerciais europeias eram o lugar da riqueza acumulada na primeira fase do capitalismo. 
Já se constituíam espaços de concentração de capitais disponíveis acumulados com o mercantilismo, eram 
o espaço do poder econômico e político (lugar de moradia dos capitalistas e sede dos Estados modernos), e 
nelas também se concentrava uma grande reserva de força de trabalho. Além disto, o capitalismo 
comercial ajudou a criar nas cidades uma infraestrutura muito importante para o desenvolvimento 
industrial. Houve um grande avanço técnico e científico, formou-se uma rede bancária e um mercado 
urbano, pois na medida em que, afastados de suas condições de produção no campo e impedidos de 
continuar a realizar sua produção artesanal, os trabalhadores tornaram-se consumidores dos elementos 
necessários à sua sobrevivência. 

As cidades comerciais já eram, de fato, o “bom” lugar para o desenvolvimento industrial. E assim se 
deu. Lefèbvre afirma que, rapidamente, as indústrias aproximaram-se destas cidades, transformaram o seu 
caráter, adaptando-se às novas necessidades. Este movimento de absorção foi se dando à medida que 
estas cidades encontravam-se em territórios/países que estavam se industrializando, o que é possível ser 
observado até os nossos dias. De fato, a indústria apropriou-se até mesmo dos símbolos urbanos pré-
industriais, como Atenas e Veneza, criando espaços dicotômicos: a Atenas antiga em acrópole e a Atenas 
moderna − industrial − junto ao porto; a Veneza, símbolo do renascimento urbano mercantil e a Veneza 
continental − área de concentração de suas indústrias atualmente. 

(SPOSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 1988. p. 51) 
 
02. Foram parte do desenvolvimento industrial propiciado pela Primeira e pela Segunda Revolução Industrial, 

respectivamente, 
a) a descoberta da técnica de cercamento para organizar as etapas da produção em série e o uso da 

eletricidade. 
b) a mecanização da linha de produção e o advento do barco a vapor. 
c) o surgimento das primeiras formas de manufatura e a utilização de fontes de energia não poluentes, 

como lâmpadas incandescentes. 
d) a invenção de máquinas para a produção têxtil e o aperfeiçoamento de meios de comunicação, como o 

telefone. 
e) a introdução de combustíveis derivados de petróleo e o desenvolvimento da fabricação em série de 

veículos, como o automóvel e o avião. 
 
03. Revolução Industrial é um termo geral, largamente usado para descrever um conjunto de mudanças 

tecnológicas e organizacionais que foram consideravelmente além daquele que é o aspecto mais bem 
conhecido destas: a invenção de máquinas motorizadas. 

DAVIES, Norman. Europe: a history. London: Pimlico, 1997, p. 679 (tradução livre). 
Além da “invenção de máquinas motorizadas”, outras inovações técnicas e/ou organizacionais 
características da primeira fase da Revolução Industrial (1760-1840) na Europa ocidental foram 
a) o arado e o moinho hidráulico. 
b) a automação da produção e a prensa de tipos móveis. 
c) o beneficiamento do ferro e o trabalho artesanal doméstico. 
d) o motor de combustão interna e a adição do petróleo à matriz energética. 
e) a iluminação a gás e a adoção do carvão mineral como importante fonte de energia. 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 04   
   

Quando um estrangeiro passa pelas massas humanas que se acumulam ao redor das tecelagens e 
estamparias [...] não pode deixar de contemplar essas ‘colmeias abarrotadas’ sem uma sensação de 
ansiedade e apreensão que beira o desalento. [...] Há energias vigorosas adormecidas nessas massas... 

(Adaptado de: THOMPSON, E. P.  A formação da Classe Operária In-glesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, v. II, p. 11-12. Apud MAR-QUES, 
Ademar. Pelos Caminhos da História. Curitiba: Positivo, 2006, p 299) 

 
04. A chamada “Primeira Revolução Industrial”, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, pode ser 

caracterizada 
a) pelo cercamento das terras dos camponeses, pelo imperialismo sobre regiões atrasadas do mundo e 

pela crise do país no comércio internacional. 
b) pela dispersão da produção em unidades familiares, pela reescravização dos trabalhadores nas minas 

de carvão e pela política mercantilista. 
c) pelo início de um processo de concentração fabril de trabalhadores, pelo uso da máquina à vapor e 

pelo predomínio da indústria têxtil. 
d) pela consolidação dos sindicatos operários, pelo uso da eletricidade nas fábricas e pelo predomínio do 

capital financeiro. 
e) pela criação de novas unidades produtivas, as fábricas, pela expansão das guildas de artesãos e pela 

expansão do direito ao voto para operários. 
 
05. Quando se aborda a questão da industrialização mundial, fala-se de um processo que se manifestou de 

forma extremamente desigual em algumas partes do planeta. Enquanto os países de industrialização 
clássica desenvolveram-se tecnologicamente a partir de meados do século XVIII e ao longo do século XIX, 
os países de industrialização tardia vivenciaram esse fenômeno apenas a partir do século XX, enquanto 
alguns deles ainda sequer podem ser considerados como territórios industrializados. 

 
Sobre o tema da industrialização, é CORRETO afirmar:  
a) Os Estados Unidos foram o país em que se desenvolveu a chamada Primeira Revolução Industrial, que 

substituiu a manufatura como processo produtivo.  
b) Rússia, Noruega e Japão se industrializaram ainda no século XIX e tornaram-se as grandes potências 

econômicas das primeiras décadas do século XX.  
c) O início da industrialização no Brasil se deve a Juscelino Kubitschek, que priorizou a industrialização 

como base do desenvolvimento econômico nacional.  
d) Na Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, a tecnologia conheceu um novo ciclo de 

inovação, e o petróleo tornou-se a principal fonte de energia.  
e) No século XX, a Inglaterra desenvolveu o modelo de industrialização fordista, caracterizado pelo 

trabalho repetitivo nas fábricas e uma produção em grandes quantidades.  
 
 


