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ESPAÇO INDUSTRIAL
• Base do desenvolvimento econômico 

mundial desde o século XVIII;

• INDÚSTRIAS: 

– primeiros estabelecimentos a 

empregar trabalhadores 

assalariados em grande número 

= 

– FORMAÇÃO DA CLASSE 

OPERÁRIA

–Atualmente são responsáveis pela 

AUTOMAÇÃO.



ESTÁGIOS
• ARTESANATO:

– principal meio de organização do processo

produtivo de utensílios básicos utilizados no

cotidiano;

– Artesãos dominavam todo o processo

produtivo;

– Pequena divisão do trabalho;

• MANUFATURA:

– Desenvolveu-se entre os séculos XV e XVIII;

– Resultou da expansão marítimo-comercial;

– Necessidade de aumentar a produção;

– Transição entre o artesanato e a indústria

moderna.



ESTÁGIOS
• MAQUINOFATURA: 

– Surgiu na segunda metade do 

século XVIII;

– O artesão foi substituído pelo 

OPERÁRIO;

– Intensa divisão do trabalho;

– Introdução de máquinas no 

processo produtivo;

–Novas fontes de energia;

–Produção em série para abastecer 

mercado...



TIPOS DE INDÚSTRIAS

• INDÚSTRIAS DE BENS DE 
PRODUÇÃO:

– Indústrias de base ou pesadas;

– Transformação de matérias primas 
brutas em matérias primas 
processadas;

– Base para outros ramos industriais;

– Divididas em:

• Indústrias extrativas

• Bens de capital;



Indústrias extrativas:

• Extraem matéria prima da natureza;

• Extrativismo:

– Vegetal

– Animal

– Mineral

• Não há alterações significativas do 
produto extraído;

• Exemplos: indústria madeireira, 
produção mineral, extração de 
petróleo, extração de carvão mineral...





Indústria de bens 
intermediários

• Responsáveis pela transformação 
bens naturais ou semimanufaturados;

• produzem bens para outras 
indústrias;

• Exemplos:

– Siderurgia

– Petroquímica

– metalurgia



Indústria de bens 
de capital ou de equipamentos

• Fornecimento de produtos 
beneficiados;

• Produzem máquinas  e equipamentos;

• Produtos destinados a outras 
indústrias – principalmente nas 
indústrias de bens de consumo;

• Exemplo:

– Mecânica (máquinas industriais, tratores, 
motores;

– Autopeças...



Indústrias de bens de 
consumo

• Produção destinada 
diretamente para o consumidor;

• Tipos:

– Indústrias de bens de consumo 
duráveis;

– Indústrias de bens de consumo 
não duráveis;



Indústria de bens de 
consumo duráveis

• Fabricam bens não perecíveis;

• Exemplos:

– Indústria automobilística;

– Indústria de móveis;

– Indústria de eletrodomésticos;

etc



Indústria de bens de 
consumo NÃO duráveis

• Fabricam bens de primeira 
necessidade;

• Produtos perecíveis;

• Exemplos:

– Indústria alimentícia;

– Indústria têxtil;

– Indústria utensílios domésticos;

etc





EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – Pág. 413

1. (Uece) Considerando a classificação

industrial segundo a tecnologia, as indústrias

ditas germinativas são aquelas que

a) acompanham a produção mundial.

b) empregam os maiores recursos em sua

força de trabalho.

c) geram o aparecimento de outras

indústrias.

d) utilizam muita tecnologia e pouca força de

trabalho.
GABARITO: C



2. (Enem) A maior parte dos veículos de

transporte atualmente é movida por

motores a combustão que utilizam

derivados de petróleo. Por causa disso,

esse setor é o maior consumidor de

petróleo do mundo, com altas taxas de

crescimento ao longo do tempo. Enquanto

outros setores têm obtido bons resultados

na redução do consumo, os transportes

tendem a concentrar ainda mais o uso de

derivados do óleo.

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro:

Garamond, 2011 (adaptado).



Um impacto ambiental da tecnologia mais

empregada pelo setor de transporte e uma

medida para promover a redução do seu

uso, estão indicados, respectivamente, em:

a) Aumento da poluição sonora —

construção de barreiras acústicas.

b) Incidência da chuva ácida — estatização

da indústria automobilística.

c) Derretimento das calotas polares —

incentivo aos transportes de massa.

d) Propagação de doenças respiratórias —

distribuição de medicamentos gratuitos.

e) Elevação das temperaturas médias —

criminalização da emissão de gás

carbônico.

GABARITO: C



3) (UNEMAT MT) No filme Tempos

Modernos, estrelado e dirigido por

Charles Chaplin, há uma brilhante crítica

ao modo de produção capitalista emergido

da Revolução Industrial, em que a

produção em série e o controle do tempo

são fundamentais para a obtenção de

mais lucro e competividade.

Indique o modelo de produção a que o

texto se refere.

A. Círculos de Qualidade Total (CQT).

B. Toyotismo.

C. Fordismo-taylorismo.

D. Niponismo.

E. Sistema de Produção Flexível.

GABARITO: C



4) (UNESP SP) A divisão capitalista

do trabalho – caracterizada pelo

célebre exemplo da manufatura de

alfinetes, analisada por Adam Smith –

foi adotada não pela sua

superioridade tecnológica, mas

porque garantia ao empresário um

papel essencial no processo de

produção: o de coordenador que,

combinando os esforços separados

dos seus operários, obtém um

produto mercante.
(Stephen Marglin. In: André Gorz (org.). 

Crítica da divisão do trabalho, 1980.)



Ao analisar o surgimento do sistema de fábrica, o

texto destaca

(A) o maior equilíbrio social provocado pelas

melhorias nos salários e nas condições de

trabalho.

(B) o melhor aproveitamento do tempo de trabalho

e a autogestão da empresa pelos

trabalhadores.

(C) o desenvolvimento tecnológico como fator

determinante para o aumento da capacidade

produtiva.

(D) a ampliação da capacidade produtiva como

justificativa para a supressão de cargos

diretivos na organização do trabalho.

(E) a importância do parcelamento de tarefas e o

estabelecimento de uma hierarquia no processo

produtivo.

GABARITO: E
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1ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

• Ocorreu na Inglaterra – século 

XVIII;

• Transição do Feudalismo para o 

Capitalismo;

• Mudanças nas relações da 

sociedade com a natureza;

• Mudança no processo produtivo;

• Máquina a vapor;

• Carvão mineral;

• Indústria têxtil...



Máquina a vapor



Máquina de fiar



Tear mecânico



2ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

• Segunda metade do século XIX até a 

Segunda Guerra Mundial;

• Aprimoramento de técnicas;

• Surgimento de máquinas;

• Expansão para outros países da 

Europa, EUA e Japão;

• Motores a combustão (diesel e 

gasolina);

• Eletricidade;

• Indústria siderúrgica (aço) etc.







3ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

• Revolução Tecnocientífica;

• Pós-Segunda Guerra Mundial;

• uso de tecnologia e do sistema 

informático na produção industrial;

• Robótica, engenharia genética e 

biotecnologia;

• Diminuição dos custos e aumento da 

produção industrial;

• Aceleração da economia capitalista 

e geração de emprego;



• Utilização de várias fontes de 

energia;

• Consolidação do capitalismo 

financeiro;

• Terceirização da economia;

• Expansão das empresas 

Transnacionais;

• Capitalismo financeiro....











4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

• Revolução Técnico-Científica-

Informacional;

• Século XXI;

• Robótica;

• Inteligência artificial;

• Realidade aumentada;

• Big data (análise de volumes 

massivos de dados);

• Nanotecnologia;

• Impressão 3D;

• Internet das coisas... 








