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01. (Mackenzie 2019) “O advento da Revolução industrial na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX foi crucial 

para desencadear o processo de urbanização e crescimento urbano como conhecemos hoje, que começou 
na Europa e se estendeu para o mundo todo”. 

(Fonte: Geografia – Ensino Médio – 2ª série – livro 1 – Sistema Mackenzie de Ensino –  
editora Mackenzie – 2015- p.26.) 

 
Tomando como base o contexto da 1ª Revolução Industrial, o fragmento de texto acima e seus 
conhecimentos, escolha a alternativa que melhor justifica o fenômeno da urbanização na Inglaterra dos 

séculos XVIII e XIX.  
a)  Política de produção de máquinas artesanais nos arredores de Londres.     
b)  Políticas de incentivo às famílias com maior número de filhos.     
c)  Política dos Cercamentos.     
d)  Políticas de incentivo à agricultura de subsistência.     
e)  Políticas habitacionais e de saneamento básico nas áreas periféricas de Londres, promovendo, assim, 

uma intensa conurbação entre a zona rural e urbana.    
 
02. (Mackenzie 2014)   
 

 
 
Tendo como base de análise a figura e os aspectos que definiram a Primeira Revolução Industrial, 
considere as afirmativas a seguir: 
I.  Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX. A invenção da 

máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos 
processos produtivos. 

II.  O Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições básicas para o início da industrialização devido à 

intensa acumulação de capitais no decorrer do Capitalismo Comercial. 
III.  Os mais destacados segmentos fabris desta fase foram o têxtil, o metalúrgico e o de mineração. 

IV.  As transformações produtivas desta fase atingiram rapidamente outros países como a Alemanha, 
França e Estados Unidos ainda no Século XVIII recrutando operários com salários atrativos 
promovendo, assim, um intenso êxodo rural. 
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Estão corretas,  
a)  apenas I, II e III.    
b)  apenas I, II e IV.    
c)  apenas II, III e IV.    

d)  apenas I, III e IV.    
e)  I, II, III e IV.    

 
03. (Unisc 2015) O processo de industrialização pode ser considerado um dos principais propulsores da 

modernização das sociedades. Sobre isso, é importante ressaltar que as dinâmicas industriais passaram 
por diferentes etapas até se configurarem da maneira como as conhecemos atualmente. Leia as afirmativas 

que se seguem acerca dessas etapas. 
 

I.  Primeira Revolução Industrial: foi a primeira etapa do processo de industrialização, ocorrida entre 
meados do século XVIII e final do século XIX. O Reino Unido era considerado a grande potência 
industrial e as técnicas industriais, quando comparadas ao que conhecemos hoje, eram simples. 

Predominavam questões acerca da máquina a vapor, da indústria têxtil e do carvão mineral como fonte 
de energia. As empresas da época, em sua maioria, eram de pequeno ou médio porte e davam forma 

ao contexto do capitalismo concorrencial ou liberal. 
II.  Segunda Revolução Industrial: teve início a partir das últimas décadas do século XIX. Aos poucos, o 

Reino Unido foi cedendo seu lugar de liderança a países como Estados Unidos que apresentavam 
economias mais dinâmicas. Foi uma fase marcada pelas mudanças técnicas e tecnológicas relacionadas 
ao surgimento da eletricidade e à utilização do petróleo como fontes de energia. Muitas empresas 
passaram por processos de expansão enquanto o capitalismo monopolista passou a se fortalecer. 
Neste contexto, emergiu o Fordismo. 

III.  Terceira Revolução Industrial: também conhecida como Revolução Técnico-Científica-Informacional, 
iniciou-se em meados do século XX. É uma fase marcada pelo avanço dos conhecimentos e das 
tecnologias que envolvem as dinâmicas industriais. Destacam-se, nesta fase, a informática, a robótica, 
a biotecnologia, entre outros. 

 
Assinale a alternativa correta.  

a)  Somente a afirmativa II está correta.    
b)  Somente as afirmativas I e II estão corretas.    
c)  Somente as afirmativas II e III estão corretas.    
d)  Somente as afirmativas I e III estão corretas.    
e)  Todas as afirmativas estão corretas.    

 
04. (Unesp 2017)   

 
 



Exercícios Complementares 
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Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, 

identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que 
levam as empresas a adotar essa nova estratégia.  

 
05. (Ufjf-pism 3 2019) “O método básico de fabricação de automóveis mudou pouco entre 1913, quando 

Henry Ford lançou a linha de montagem móvel, e o início dos anos 1970. Era o setor de produção em 
massa por excelência. [...] Essa situação mudou drasticamente no início dos anos 1970. As empresas de 
automóveis japonesas, altamente eficientes e com preços competitivos, lideradas pela Toyota, surgiam 

como parceiros mundiais. Essa nova concorrência transformou totalmente a indústria automobilística. O 
que parecia um setor estável, amadurecido em termos tecnológicos, baseado em tecnologias bem 
estabelecidas e na organização da produção, entrou em uma fase de mudanças (de certa forma, 
semelhante à primeira transformação ocorrida no início do século XX, quando o sistema de produção em 
massa desalojou a produção artesanal). A base dessa segunda transformação foi o deslocamento das 
técnicas de produção em massa para um sistema de produção enxuta.” 

(DICKEN, Peter. Mudança global: mapeamento das novas fronteiras da economia mundial. 5º ed.,  
Porto Alegre: Bookman, 2010. p.308-309.) 

 

 
a)  Indique DUAS características desse novo modo de produção que se desenvolveu a partir dos anos 

1970. 

b)  Cite DOIS impactos dessa mudança na vida dos trabalhadores.  
 


