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Os caminhos da humanidade: da Segunda 
Revolução Industrial à Primeira Guerra 
Mundial 
 
1. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada 
perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou os tecelões temporários, 
passaram a ser denominados, de modo genérico, tecelões de teares manuais. Exceto em alguns 
ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, 
enquanto pequenos fazendeiros-tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se 
concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou 
dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos 
rendimentos.   

THOMPSON, E. P. The making of the english working class. Harmondsworth: Penguin Books, 
1979 (adaptado).   

Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-
se porque: 

a) a invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais.   
b) os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes.    
c) os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operados.    
d) os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. 
e) os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas 

fábricas. 
 
 
2. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham a 
sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua 
ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos alto-fornos eram como 
as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que o seu poder.  

DEANE, P. A Revolução Industrial. Zahar, 1979 (adaptado)  
Qual relação é estabelecida no texto, entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da 
revolução Industrial Inglesa, e as características das cidades industriais no início do século XIX?  

a) A facilidade em se estabelecer relações lucrativas, transformava as cidades em espaços 
privilegiados para livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista.  

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano, aumentava a eficiência do 
trabalho industrial.  

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o 
deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas.  

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas, revelavam os avanços da 
engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de 
experimentação estética e artística.  

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais, ocasionava o surgimento de 
aglomerados urbanos ,marcados por péssimas condições de moradia, saúde e  higiene.  
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3. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa 
produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da revolução 
tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, 
observadas consequências econômicas, sociais e ambientais inter-relacionadas no período 
posterior à Revolução Industrial, as quais incluem  

a) a erradicação da fome no mundo.   
b) o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas.   
c) a maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos.   
d) a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura.   
e) o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia, em face da 

mecanização 
 
 
4. Leia o texto a seguir: 
“O continente africano em seu conjunto apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em 
meridianos e paralelos; 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a limites 
naturais que geralmente coincidem com os de locais de habitação dos grupos étnicos“. (MARTIN, 
A. R. Fronteiras e Nações. Contexto, São Paulo, 1998) 
Diferente do continente americano, onde quase que a totalidade das fronteiras obedecem a limites 
naturais, a África apresenta as características citadas em virtude, principalmente: 

a) da sua recente demarcação, que contou com térmicas cartográficas antes desconhecidas. 
b) dos interesses de países europeus preocupados com a partilha dos seus recursos naturais. 
c) das extensas áreas desérticas que dificultam a demarcação dos “limites naturais”. 
d) da natureza nômade das populações africanas, especialmente aquelas oriundas da África 

Subsaariana. 
e) da grande extensão longitudinal, o que demandaria enormes gastos para demarcação. 

 
 
5. A conquista da Ásia e da África, durante a segunda metade do século XIX, pelas principais 
potências imperialistas objetivava: 

a) a busca de matérias primas, a aplicação de capitais excedentes e a procura de novos 
mercados para os manufaturados.  

b) a implantação de regimes políticos favoráveis à independência das colônias africanas e 
asiáticas.  

c) o impedimento da evasão em massa dos excedentes demográficos europeus para aqueles 
continentes.  

d) a implantação da política econômica mercantilista, favorável à acumulação de capitais nas 
respectivas Metrópoles.  

e) a necessidade de interação de novas culturas, a compensação da pobreza e a cooperação 
dos nativos.  

 
 
6. A expansão colonialista europeia do século XIX foi um dos fatores que levaram:  

a) à diminuição dos contingentes militares europeus.  
b) à eliminação da liderança industrial da Inglaterra.  
c) ao predomínio da prática mercantilista semelhante à do colonialismo do século XVI.  
d) à implantação do regime de monopólio.  
e) ao rompimento do equilíbrio europeu, dando origem à Primeira Guerra Mundial.  
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7. Ao final do século passado, a dominação e a espoliação assumiam características novas nas 
áreas partilhadas e neocolonizadas. A crença no progresso, o darwinismo social e a pretensa 
superioridade do homem branco marcavam o auge da hegemonia européia. Assinale a alternativa 
que encerra, no plano ideológico, certo esforço para justificar interesses imperialistas.  

a) A humilhação sofrida pela China, durante um século e meio, é algo inimaginável para os 
ocidentais.  

b) A civilização deve ser imposta aos países e raças onde ela não pode nascer 
espontaneamente.  

c) A invasão de tecidos de algodão do Lancashire desferiu sério golpe no artesanato indiano.  
d) A diplomacia do canhão e do fuzil, a ação dos missionários e dos viajantes naturalistas 

contribuíram para quebrar a resistência cultural das populações africanas, asiáticas e 
latino-americanas.  

e) O mapa das comunicações nos ensina: as estradas de ferro colocavam os portos das 
áreas colonizadas em contato com o mundo exterior.  

 
 
8. No século XIX a história inglesa foi marcada pelo longo reinado da rainha Vitória. Seu governo 
caracterizou-se:  

a) pela grande popularidade da rainha, apesar dos poderes que lhe concedia o regime 
monárquico absolutista vigente.  

b) pela expansão do Império Colonial na América, explorado através do monopólio comercial 
e do tráfico de escravos.  

c) pelo início da Revolução industrial, que levou a Inglaterra a tornar-se a maior produtora de 
tecidos de seda.  

d) por sucessivas crises políticas internas, que contribuíram para a estagnação econômica e o 
empobrecimento da população.  

e) por grande prosperidade econômica e estabilidade política, em contraste com acentuada 
desigualdade social.  

 
 
9. Os Tratados de Paz assinados ao fim da Primeira Guerra Mundial "aglutinaram vários povos 
num só Estado, outorgaram a alguns o status de 'povos estatais' e lhes confiaram o governo, 
supuseram silenciosamente que os outros povos nacionalmente compactos (como os eslovacos 
na Tchecoslováquia ou os croatas e eslovenos na Iugoslávia) chegassem a ser parceiros no 
governo, o que naturalmente não aconteceu e, com igual arbitrariedade, criaram com os povos 
que sobraram um terceiro grupo de nacionalidades chamadas minorias, acrescentando assim aos 
muitos encargos dos novos Estados o problema de observar regulamentos especiais, impostos de 
fora, para uma parte de sua população. (... ) Os Estados recém-criados, por sua vez, que haviam 
recebido a independência com a promessa de plena soberania nacional, acatada em igualdade de 
condições com as nações ocidentais, olhavam os Tratados das Minorias como óbvia quebra de 
promessa e como prova de discriminação."                  

(Hannah Arendt, AS ORIGENS DO TOTALITARISMO) 
A alternativa mais condizente com o texto é: 

a) após a Primeira Guerra, os Tratados de Paz estabelecidos solaparam a soberania e 
estabeleceram condicionamentos aos novos Estados do Leste europeu através dos 
Tratados das Minorias, o que criou condições de conflitos entre diferentes povos reunidos 
em um mesmo Estado. 



 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Enem 15 Semanas 

História 
05/08/2015 

 
b) o surgimento de novos Estados-nações se fez respeitando as tradições e instituições dos 

povos antes reunidos nos impérios que desapareceram com a Primeira Guerra Mundial. 
c) os Tratados de Paz e os Tratados das Minorias restabeleceram, no mundo contemporâneo, 

o sistema de dominação característico da Idade Média. 
d) apesar dos Tratados de Paz estabelecidos depois da Primeira Guerra terem tido algumas 

características arbitrárias em relação aos novos Estados-nações do Leste europeu, o 
desenvolvimento histórico destas regiões demonstra que foi possível uma convivência 
harmoniosa e gradativamente ocorreu a integração entre as minorias e as maiorias 
nacionais. 

e) os Tratados de Paz depois da Primeira Guerra conseguiram satisfazer os vários povos do 
Leste europeu.  O que perturbou a convivência harmoniosa foi o movimento de refugiados 
das revoluções comunistas. 

 
 
10. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram 
como um dos mais violentos períodos da história humana.  Entre os principais fatores que 
estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão  

a) a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo.  
b) o enfraquecimento do império britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear.  
c) o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana.  
d) a corrida armamentista, o terceiro-mundismo e o expansionismo soviético.  
e) a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. 
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