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Revoluções industriais 

 

Resumo 

 

As Revoluções Industriais ocorrem quando acontecem profundas transformações nas formas de 

produzir industrialmente. Pode-se dizer que as indústrias são as responsáveis por transformar a matéria 

prima em produto, correspondendo ao setor secundário da econômia. Ao longo da história, existiram 

diferentes formas de extrair e produzir. Isso se reflete diretamente nas sociedades e na formação do espaço 

como conhecemos. Antes, haviam ferrovias, produtos menos tecnológicos e mais padronizados. Com o 

desenvolvimento tecnológico, atualmente vemos no mundo uma gama múltipla de produtos diversos e 

personalizados. Isto se dá a partir de modelos industriais diversos. Modos de produção que estão associados 

com os períodos de desenvolvimento da humanidade e também as formas de organização produtiva. Cada 

momento desse reflete diferentes espacialidades.  

No estudo das revoluções industriais, separamos em três principais momentos. A Primeira e Segunda 

Revoluções Industriais, e a Terceira, a qual nos encontramos hoje,. A Quarta revolução industrial aparece 

como uma promessa para o futuro, onde a robotização e automação dos processos se dá de maneira mais 

intensa, já se fazendo presente em alguns países desenvolvidos.  Vamos estudar, portanto, quatro momentos 

nos quais tivemos grandes alterações na forma como transformamos a matéria.  

Sobre as características das Revoluções Industriais pode-se citar o século XVIII, a Inglaterra como país 

pioneiro, a predominância da indústria têxtil, carvão mineral como principal fonte de energia, exploração da 

mão de obra e ausência de direitos trabalhistas como características da Primeira Revolução. Já a Segunda 

Revolução Industrial ocorrida no século XIX tem como principais características o pioneirismo dos EUA, 

Alemanha e Japão, destaque da indústria automobilística e o petróleo como fonte de energia. A Terceira 

Revolução Industrial, iniciada na década de 1970 com o destaque japonês e norte-americano, tem como 

modelo produtivo o Toyotismo, soma-se a isto o intenso uso de máquinas e robôs em substituição da mão-

de-obra humana. Neste momento do desenvolvimento industrial destaca-se o surgimento de tecnopólos, 

novas áreas industriais que unem centros de produção de tecnologias de ponta com centros de pesquisa 

científica (universidades).  

 

As revoluções industrias  

A primeira revolução industrial é caracterizada pela mudança dos métodos de produção artesanal 

para os processos de manufatura, que conta com a ajuda de máquinas. Quando se realiza um trabalho 

manual por muito tempo para fazer um produto em série, é possível identificar movimentos que se repetem. 

Com o tempo foram desenvolvidas máquinas para acelerar esses movimentos e aumentar a produção em 

larga escala. Pode-se dizer que a revolução industrial começou na Inglaterra, muito motivada pela 

substituição da madeira pela matéria prima que desencadeou o desenvolvimento de máquinas a vapor: o 

carvão. 
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Os países europeus e os Estados Unidos tiveram suas revoluções industriais primeiro. Por isso é 

comum ouvir que os países subdesenvolvidos tiveram um processo de industrialização tardio, e também 

subordinado aos países que se desenvolveram primeiro. Esse termo, Revolução Industrial, se refere as 

mudanças profundas nas estruturas sociais, nas paisagens, nas formas de trabalhar e nas mudanças de 

significado e de função que os espaços passam assumir, regulado pelas formas de se produzir. Por exemplo, 

quando a indústria produz um hamburguer pela primeira vez, ela também produz um conceito, uma ideia de 

venda, e busca tornar a compra e o consumo como algo atrativo. Assim foi com os celulares, que alteraram 

as relações ao redor do mundo. Ou ainda: a própria instalação de uma indústria num local, atrai mão de obra, 

atrai infraestrutura de transporte para escoamento da produção, e outras atividades comerciais no entorno.  

A primeira revolução industrial evoluiu para a Segunda entre 1840 e 1870, quando a tecnologia e a 

economia ganharam forças com o desenvolvimento crescente de novas formas de conectar os mercados. No 

desenvolvimento dos transportes até então se destacavam os barcos à vapor, os navios e as ferrovias. Isto 

permitia conectar mercados e escoar a produção. A fabricação em larga escala, até então feita com máquinas 

movidas à vapor pela combustão do carvão passam a conhecer o petróleo e com o tempo se dá o 

desenvolvimento da indústria automobilística. Estas alterações foram os marcos que puderam delimitar um 

rompimento entre a primeira e a segunda revolução industrial. O modelo produtivo que orientou a segunda 

fase da revolução industrial ficou conhecido como Fordismo, também chamado de Fordismo-Taylorismo ou 

modelo rígido. É o modelo produtivo, ou seja, o pensamento de execução produtiva, a forma de organização 

industrial, que caracterizou a Segunda Revolução Industrial. Para desenvolver sua indústria automobilística, 

Ford se inspirou nas ideias de Frederick Taylor, ou seja, Taylor elaborou as teorias que visavam uma maior 

produtividade industrial baseada em uma racionalidade rígida do tempo. Ford se inspirou e colocou a teoria 

na prática, através das linhas de montagem, contando com trabalho repetitivo, simples e alienado.  

 

 

Foto do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, retratando trabalho Fordista. 

 

Perceba a mudança de lógica que a industrialização traz: se antes o trabalhador artesanal conseguia 

produzir 5 sapatos por semana, por exemplo, dominando todos as etapas produtivas e detendo aquele 

conhecimento, agora ele se torna assalariado. Se torna possível produzir uma maior quantidade de sapatos 

em menos tempo, dividindo cada etapa da produção em vários trabalhadores, que executavam apenas sua 

função de modo repetitivo.  
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O girar das engrenagens que fazia a linha de montagem andar. Dessa forma, era possível para o dono 

da indústria regular a velocidade da esteira de produção, e assim, o ritmo dos movimentos de cada trabalhador. 

É a ideia de “tempo é dinheiro”. Nesse período havia a acumulação de estoques. Quanto mais era produzido, 

mais barato ia ficando o produto, e assim a necessidade de expandir os mercados consumidores. Pra isso o 

desenvolvimento das tencologias de transporte e o estimulo ao consumismo, por meio de propagandas.  

É importante frisar que a industrialização veio associada a detenção dos meios de produção, e contou 

com a acumulação do capital por meio da exploração da mais valia do trabalhador, o lucro. A esteira de 

montagem permitia a exploração de um número maior de trabalhadores, como mulheres, crianças, deficientes, 

ou seja, qualquer pessoa que conseguisse fazer um movimento simples repetidas vezes. Assim, a exploração 

do trabalho infantil por exemplo foi necessário para a acumulação primitiva do capital e para o sucesso da 

reprodução desse modelo de desenvolvimento industrial. 

Quem detinha os meios de produção ganhava dinheiro sobre o trabalho alheio, ao mesmo tempo que 

o trabalhador tradicional via que não conseguiria competir com essa produção em massa. Trabalho 

assalariado significa vender a força de trabalho por um salário. Esse processo de intensificou com a formação 

industrial que se desenvolveu e se complexificou. Alguns autores, ainda, consideram que a linha de montagem 

e a fragmentação do trabalho foram um processo intencional de domesticação dos corpos, com a supressão 

do conhecimento das etapas produtivas. É a chamada alienação, onde o trabalhador não enxerga seu 

trabalho no produto final.  

Destacam-se dentre as características do Fordismo: 

• A concentração industrial - a localização espacial de todas as etapas da produção industrial em 

um mesmo espaço. As indústrias fordistas eram enormes, detinham do início ao fim todas as 

etapas até o produto final. Não haviam muitas terceirizações. 

• A linha de montagem que ditava o tempo de produção fazendo com que as peças chegassem aos 

trabalhadores sem que estes se deslocassem pela fábrica e reduzindo assim o tempo da produção. 

• A mão de obra especializada, ou alienada, que refere-se ao exercício de apenas uma função 

repetitiva pelo trabalhador, o que o tornava um especialista naquela função. Contudo o trabalhador 

era alienado, ou seja, não sabia desenvolver outras atividades da cadeia produtiva e também não 

identificava seu trabalho no produto final.  

• A padronização da produção, ou seja, a produção em série sem alteração do produto a exemplo 

dos carros modelo Ford T. 

• Produção em massa que consistia na produção máxima visando maximizar os lucros. 

 

A crise de superprodução de 29 pode ser considerada um primeiro sinal de esgotamento do Fordismo, 

que até então era visto como a evolução do momento em termos produtivos. Após a Grande Depressão, o 

fordismo voltou a dar bons resultados, atingindo seus ápices entre 1945 e 1968, pelas políticas de estimulo à 

capacidade de consumo, no período que ficou conhecido como anos dourados. Porém, a demasiada rigidez 

nas formas produtivas vinham impedir seu crescimento. Rigidez significa que as formas de produzir eram 

ainda mais fixas e rígidas do que hoje. Jornadas de trabalho fechadas, de oito horas, no mesmo local de 

trabalho, que não permite faltas, atrasos, mesmo em situações excepcionais, por ser um sistema que conta 

com a exploração extra para acumulação de capital. De maneira geral, pode-se dizer também que a 
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estabilidade e a duração do funcionário na empresa, assim como um plano de carreira apoiado em direitos 

trabalhistas fixos e duradouros, eram mais presentes do que atualmente.  

Outras empresas competitivas começaram a superar Ford no título de maior montadora do mundo com 

suas inovações. A produção em massa passa a ser substituída por uma produção controlada, cada vez 

mais de acordo com a demanda do cliente. A empresa Ford não se modernizou a tempo, enquanto a 

empresa Toyota criava novas maneiras de organizar o trabalho mais alinhadas com o novo cenário 

contemporâneo, criando soluções que superavam os problemas do modelo até então atual. A crise do 

Fordismo é então a retirada de seu modelo produtivo do cenário competitivo, cedendo a vez para outros 

modelos mais rentáveis e eficientes. 

 

  

Muitas mudanças são reguladas pela competição das empresas que criam novas formas utilizando-

se das novas invenções e cenários contemporâneos. Se antes uma empresa como Ford conseguiu elaborar 

um modelo produtivo-econômico que ditou uma nova forma de produzir, mais lucrativa em larga escala, 

permanecendo como modelo principal por muito tempo, isto também tende a ser superado. Quem não 

seguisse as dinâmicas da linhas de montagem dificilmente sobreviveria no cenário competitivo. Mas com o 

tempo, os sinais de esgotamento e problemas desse sistema surgem, e assim, tendem a ser superados pelas 

empresas que utilizavam esse modelo. Essas empresas estavam inseridas no cenário hegemônico produtivo, 

e criam novos padrões que, quanto mais vão dando certo, mais vão sendo também reproduzidos no cenário 

internacional. Assim, muitas características do fordismo ainda ficam presentes como heranças, mesmo tendo 

um cenário cada vez mais moderno e inovador a frente.  

As ilhas de trabalho nas empresas por exemplo simbolizam um distanciamento de certos trabalhadores 

da linha de montagem e da fábrica , permitindo que o trabalhador comande mais funções, mas é fragmentado, 

conta com espaços de controle visual, o ritmo de trabalho é submetido ao patrão, como no fordismo clássico, 
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como mostra a imagem abaixo. Daí é criado o conceito de Pós Fordismo, como uma transição para outro 

modelo produtivo vigente. 

 
A organização do trabalho nos dois modelos produtivos 

 

 
Principais diferenças Fordismo X Toyotismo 
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Exercícios 

 

1. “…Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas 
para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações 
diferentes;…” 
Smith, Adam. A riqueza das nações. Investigação sobre a sua natureza e suas causas. Vol. I. São Paulo: Nova Cultural, 

1985. 

 

 
Jornal do Brasil, 19 de fevereiro de 1977. 

 

A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:  

I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os operários.  

II. O texto refere-se à produção informatizada, e o quadrinho, à produção artesanal.  

III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de 

todo o processo por parte do operário.  

 

Dentre essas afirmações, apenas:  

a) I está correta.  

b) II está correta.  

c) III está correta.  

d) I e II estão corretas.  

e) I e III estão corretas. 
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2. Andy Warhol (1928-1987) é um artista conhecido por criações que abordaram valores da sociedade de 

consumo; em especial, o uso e o abuso da repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na 

obra que retrata as latas de sopa Campbell’s, de 1962. 

 

 
Disponível em: www.moma.org 

 

O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da 

produção industrial representados neste trabalho de Warhol estão apontados em:  

a) taylorismo - produção flexível  

b) fordismo - produção em série  

c) toyotismo - fragmentação da produção  

d) neofordismo - terceirização da produção 
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3. Considere o texto abaixo e as afirmativas seguintes.  

O lançamento do automóvel Ford modelo T, em 1908, nos Estados Unidos da América, assinala o 

futuro da produção industrial como fruto da estandardização e do consumo de massa. Henry Ford, seu 

idealizador, pretendia criar um automóvel barato e, por isso, apoiou-se nos princípios do taylorismo que 

visava otimizar a cadência e os gestos do trabalho, unidos aos princípios da padronização de peças 

intercambiáveis. O modelo T foi um sucesso: em 1910 vinte mil automóveis foram fabricados ao preço 

unitário de U$ 850,00 e, em 1916, seiscentos mil ao preço unitário de U$ 360,00. Até que a produção 

se encerrasse em 1927, aproximadamente quinze milhões de exemplares saíram da linha de 

montagem.  

I. O sistema de produção do Ford T baseava-se na utilização de máquinas-ferramentas, na 

diminuição do uso de mão-de-obra qualificada, no fluxo contínuo de produção, na fixação da 

jornada de trabalho de oito horas, no aumento dos salários.  

II. A introdução do Ford T no mercado ajudou a gerar não apenas um novo modelo de produção, mas 

também, novos padrões de operários capazes de adquirir o produto do próprio trabalho, tornando-

se modelos para a sociedade americana.  

III. O sucesso do Ford T marca um momento de prosperidade e crescimento para uma sociedade que 

aceitou as normas impostas pelos interesses da indústria: consumo restrito e seletivo, trabalho 

cadenciado e em ritmo leve, com deslocamento do operário no interior da fábrica.  

IV. O Ford T foi um símbolo da transformação no trabalho industrial. Os trabalhadores facilmente 

adaptaram-se ao seu novo ritmo e natureza. Esse carro foi, também, símbolo dos produtos 

industriais baseados em uma produção seletiva e padronizada que visava atender uma única 

parcela da sociedade.  

 

Dentre as alternativas abaixo:  

a) apenas I e II são corretas.  

b) apenas I e III são corretas.  

c) apenas II e IV são corretas.  

d) apenas III e IV são corretas. 
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4. Fordismo é um termo que se generalizou a partir da concepção de Antonio Gramsci, que o utiliza para 

caracterizar o sistema de produção e gestão empregado por Henry Ford, em sua fábrica, a Ford Motor 

Co., em Highland Park, Detroit, em 1913. O método fordista de organização do trabalho produziu 

surpreendente crescimento da produtividade, garantindo, assim, produção em larga escala para 

consumo de massa. O papel desempenhado pelo fordismo, enquanto sistema produtivo, despertou, 

por exemplo, a atenção de Charles Chaplin, que o retratou com ironia no filme Os Tempos Modernos.  

Assinale a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica 

da produção de mercadorias. 

a) Unidade entre concepção e execução, instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, 

preservando-se, assim, as qualificações dos trabalhadores. 

b) Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas “ilhas de 

produção”, onde o trabalho é realizado em equipes. 

c) Supressão progressiva do trabalhador taylorizado e, consequentemente, combate ao “homem boi”, 

realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se, em seu lugar, o trabalhador polivalente. 

d) Controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante, e de salários 

mais elevados em relação à média paga nas demais empresas. 

e) Redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa, como forma de estimular o trabalho 

em grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. 

 

 

5.   

 
Disponível em: http://primeira-serie.blogspot.com.br. Acesso em: 07 dez. 2011 (adaptado). 

 

Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril 

baseava-se na 

a) autonomia do produtor direto. 

b) adoção da divisão sexual do trabalho. 

c) exploração do trabalho repetitivo. 

d) utilização de empregados qualificados. 

e) incentivo à criatividade dos funcionários. 
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6. Leia os textos que seguem. O primeiro é de autoria do pensador alemão Karl Marx (1818-1883) e foi 

publicado pela primeira vez em 1867. O segundo integra um caderno especial sobre trabalho infantil, 

do jornal Folha de S. Paulo, publicado em 1997. 

 

“(...) Tornando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de trabalhadores sem força 

muscular ou com desenvolvimento físico incompleto, mas com membros mais flexíveis. Por isso, a 

primeira preocupação do capitalista, ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar o trabalho das mulheres 

e das crianças. (...) [Entretanto,] a queda surpreendente e vertical no número de meninos [empregados 

nas fábricas] com menos de 13 anos [de idade], que freqüentemente aparece nas estatísticas inglesas 

dos últimos 20 anos, foi, em grande parte, segundo o depoimento dos inspetores de fábrica, resultante 

de atestados médicos que aumentavam a idade das crianças para satisfazer a ânsia de exploração do 

capitalista e a necessidade de traficância dos pais.”  
MARX, K. O Capital: crítica da economia política. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. Livro I, v. 1, p. 451 

e 454. 

 

“A Constituição brasileira de 1988 proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos. (...) 

Apesar da proibição constitucional, não existe até hoje uma punição criminal para quem desobedece à 

legislação. O empregador que contrata menores de 14 anos está sujeito apenas a multas. ‘As multas 

são, na maioria das vezes, irrisórias, permanecendo na casa dos R$ 500’, afirmou o Procurador do 

Trabalho Lélio Bentes Corrêa. Além de não sofrer sanção penal, os empregadores muitas vezes se 

livram das multas trabalhistas devido a uma brecha da própria Constituição. O artigo 7º, inciso XXXIII, 

proíbe ‘qualquer trabalho’ a menores de 14 anos, mas abre uma exceção – ‘salvo na condição de 

aprendiz’.”  
Folha de S. Paulo, 1 maio 1997. Caderno Especial Infância Roubada – Trabalho Infantil. 

Com base nos textos, é correto afirmar: 

a) Graças às críticas e aos embates questionando o trabalho infantil durante o século XIX, na 

Inglaterra, o Brasil pôde, no final do século XX, comemorar a erradicação do trabalho infantil. 

b) Em decorrência do desenvolvimento da maquinaria, foi possível diminuir a quantidade de trabalho 

humano, dificultando o emprego do trabalho infantil nas indústrias desde o século XIX, na 

Inglaterra, e nos dias atuais, no Brasil. 

c) A legislação proibindo o trabalho infantil na Inglaterra do século XIX e a legislação atual brasileira 

são instrumentos suficientes para proteger as crianças contra a ambição de lucro do capitalista. 

d) O trabalho infantil foi erradicado na Inglaterra, no século XIX, através das ações de fiscalização 

dos inspetores nas fábricas, exemplo que foi seguido no Brasil do século XX. 

e) O desenvolvimento da maquinaria na produção capitalista potencializou, no século XIX, o emprego 

do trabalho infantil. Naquele contexto, a legislação de proteção à criança pôde ser burlada, o que 

ainda se verifica, de certa maneira, no Brasil do final do século XX. 
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7. “Essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob a égide do mercado. E o mercado, graças exatamente 

à ciência e à técnica, torna-se um mercado global. A ideia de ciência, a ideia de tecnologia e a ideia de 

mercado global devem ser encaradas conjuntamente e desse modo podem oferecer uma nova 

interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que ocorrem na natureza também se 

subordinam a essa lógica.” 
SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 190. 

Sobre o assunto, é correto afirmar: 

a) As mudanças que ocorrem na natureza independem do mercado, cuja influência se limita às 

produções humanas. 

b) As transformações das diferentes paisagens do globo terrestre independem da ciência, da 

tecnologia e do mercado global. 

c) Grande parte dos impactos ambientais está subordinada às relações existentes entre ciência, 

tecnologia e mercado global. 

d) Para a exploração da natureza numa economia de mercado global, ciência e tecnologia são 

dispensáveis. 

e) As mudanças que ocorrem no mercado global devem ser interpretadas pela subordinação deste à 

lógica da ecologia 

 
 

8. Embora as atividades industriais na segunda metade do século XX tenham se dispersado para áreas 

consideradas periféricas, o que se nota é que elas permanecem bastante concentradas nos países 

centrais onde há importantes pesquisas em novas tecnologias, o mercado é mais dinâmico e os 

recursos financeiros são abundantes. 

Considerando, nesse contexto, as indústrias nos países do G7, assinale a alternativa incorreta. 

a) A política imperialista dos Estados Unidos, através da expansão mundial das empresas 

multinacionais, fortaleceu a indústria estadunidense.    

b) A reunificação das duas Alemanhas, em 1990, revelou que as indústrias da porção oriental 

operavam com tecnologias arcaicas.    

c) A entrada de capitais através do Plano Marshall e a ampliação de mercado consumidor foram 

decisivos para o desenvolvimento da indústria italiana no pós-Segunda Guerra Mundial.    

d) A abundância em recursos naturais e a política protecionista com predomínio de empresas estatais 

foram fatores determinantes para o crescimento da indústria japonesa, no período de 1950 a 1990. 
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9. É possível indicar a indústria como um dos principais agentes de produção do espaço geográfico. Sobre 

o processo de desenvolvimento das indústrias, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A Primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, representou um momento importante, no 
qual foi intensificada a mecanização e foi introduzida a produção em série. 

b) A localização das novas regiões industriais, chamadas de tecnopolos, não são definidas pela 
proximidade das matérias-primas e sim pela proximidade de importantes centros de pesquisa e 
ensino universitários. 

c) A passagem da Primeira para a Segunda Revolução Industrial foi o marco da introdução do 
petróleo enquanto principal fonte de energia e do desenvolvimento da indústria automobilística. 

d) A Terceira Revolução Industrial é também chamada de revolução técnico-científica e é marcada 
pelo desenvolvimento da informática, robótica, telecomunicações e microeletrônica, tendo se 
iniciado, entre outros países, no Japão. 

e) A industrialização tardia é característica dos países desenvolvidos, entre eles os EUA e a 
Inglaterra, que se destacaram no século XX como grandes potências mundiais. 

 
 

10. Resolver a questão com base nas informações a seguir, que tratam da atividade industrial. 
 
Os fatores locais variam ao longo do tempo e em função do tipo de indústria que se quer implantar. 

Atualmente podemos dizer que ocorre uma descentralização industrial em escala mundial, mas também 

em escala nacional e local, graças ao desenvolvimento dos setores de transportes, telecomunicações 

e informações. 

 

Como outros fatores a considerar na atividade industrial, citam-se: 

1. fontes de energia 

2. mercado consumidor 

3. matérias primas 

4. mão de obra 

 

Estão corretamente identificados os fatores 

a) 1 e 3, apenas. 

b) 2 e 4, apenas. 

c) 1, 2 e 4, apenas. 

d) 2, 3 e 4, apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 
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Gabarito 

 

1. E  

A produção informatizada não exige vários operários para fazer um pequeno processo cada um. Tanto o 

quadrinho como o texto falam sobre divisão e alienação do trabalho.  

 

2. B 

A repetição dos produtos lembra uma prateleira de mercado, lembra os novos tempos onde essa obra foi 

produzida, marcada pela organização da produção industrial em série.  

 

3. A 

A ideia do Ford T preto refletia os ideiais fordistas: a produção máxima afim de vender para todas as 

parcelas da sociedade. No início da produção, quando tinham poucos produzidos, era mais caro, 

posteriormente com muitos carros produzidos, barateia o preço. A crise do fordismo também fez com o 

que os patrões elevassem o salário dos funcionários afim de permitir que eles também pudessem adquirir 

seu produto final, afim de movimentar o estoque.  

 

4. D 

As características do Fordismo controlam o tempo e o movimento do trabalho a partir das linhas de 

montagem. Como o coração da técnica foi na empresa, ela também obtinha melhores condições de 

trabalho do que as demais.  

 

5. C 

Vemos na imagem uma típica esteira de produção que explora o trabalho repetitivo e mecânico de seus 

funcionários.  

 

6. E 

Ainda na atualidade não conseguimos superar o trabalho infantil. Suas raízes vem da necessidade de 

exploração do capital para compor a renda primitiva. Os textos mostram momentos diferentes da história 

e locais diferentes que se utilizavam do trabalho infantil com brechas na legislação.  

 

7. C 

O objetivo da questão é compreender que os danos a natureza e a organização espacial é 

consequência das formas produtivas vigentes.  

 

8. D  

A questão fala sobre um período avançado das industrias onde outros países começaram a se inserir na 

dinâmica produtiva industrial. Como a questão pede a alternativa incorreta, o Japão não possui 

abundância de recursos naturais, tendo sua economia mais focada na tecnologia.  

 

9. E 

Os países subdesenvolvidos tiveram uma industrialização tardia, não conseguindo competir com os 

países desenvolvidos que já estavam industrializados. Também por isso, o processo de industrialização 

dos países subdesenvolvidos acabou sendo submetido aos países desenvolvidos. A ideia de 

desenvolvimento ficou atrelada à industrialização precoce.   
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10. E 

A questão traz elementos que são peças chave para que ocorra o processo de industrialização. A 

ausência de qualquer um deles pode acarretar a impossibilidade do desenvolvimento da indústria.   

 

 


