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Exercícios sobre Revolução Industrial 

 
Exercícios 

 

1. (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. 

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. 
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2. (UPF 2018) Observe a charge a seguir. 

 

A charge retrata uma situação decorrente da Revolução Industrial. 

Sobre essa situação, analise as seguintes afirmações: 

I. No processo de produção, os operários foram submetidos a intensa divisão do trabalho. 

II. Houve intensa exploração do trabalho artesanal, em um contexto no qual cada trabalhador não 

tina o direito de conhecer todo o processo de produção. 

III. Os operários, em cada seção da fábrica, controlavam a tanto qualidade da matéria-prima quanto 

do produto final que ia para o mercado consumidor. 

IV. O produto da atividade industrial não dependia do conhecimento de todo o processo produtivo 

por parte do operário. 

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) II e IV. 

d) I e III. 

e) I e IV. 
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3. (UEL 2018) Analise as imagens a seguir e responda à questão: 

 

 

 

Com base nos conhecimentos relacionados aos recursos naturais e à questão industrial, considere as 

afirmativas a seguir. 

I. A Primeira Revolução Industrial difundiu-se pela Europa e Estados Unidos com a implantação de 

teares a vapor para a produção têxtil, iniciando a utilização do petróleo como fonte de energia. 

II. A Segunda Revolução Industrial utilizou o mineral renovável grafeno, explorado em larga escala 

na Itália, na produção de energia mecânica para o funcionamento da indústria de base. 

III. A Terceira Revolução Industrial desenvolveu-se com profundas transformações no campo 

tecnológico com a utilização da sílica, um recurso mineral não renovável, na produção de cabos 

de fibra ótica. 

IV. A Quarta Revolução Industrial tem como uma de suas marcas a obsolescência programada, que 

vem sendo combatida por órgãos e defensores do meio ambiente visando atenuar os impactos 

relacionados aos recursos naturais. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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4. (PUC – RS 2018) As transformações desencadeadas pela Revolução Industrial Inglesa foram muito 

mais sociais que técnicas, tendo em vista que é nessa fase que se aprofundam as diferenças entre 

ricos e pobres. 

(HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1979). 

Sobre o impacto social da industrialização nas relações entre campo e cidade na Inglaterra, considere 

as afirmativas a seguir. 

I. O desenvolvimento agrícola e o cercamento dos campos para a criação de ovelhas expulsaram um 

número crescente de trabalhadores do campo para as cidades, constituindo um exército de mão 

de obra barata de reserva para a indústria. 

II. A industrialização encontrou as melhores condições para florescer em Londres, a maior cidade do 

reino, onde a monarquia, aliada à burguesia, abriu mão de impostos sobre a terra para favorecer o 

crescimento econômico. 

III. A indústria desencadeou a exploração extensiva e intensiva de recursos naturais, causando a 

poluição do ar e da água, com consequências graves, sobretudo, para a qualidade de vida das 

populações mais pobres. 

IV. O aumento da população urbana provocou uma crise de moradia, com o encarecimento dos 

aluguéis e a ocupação de lugares insalubres, o que tornou ainda mais precárias as condições de 

vida da classe operária. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e II.  

b) II e III.  

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

 

 

5. (Enem 2010) A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, Tudo se transformava em lucro. As cidades 

tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, 

sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram 

como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. 

(DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: 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 estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços 

privilegiados para a 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) grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava 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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6. (Enem 2009) 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. 
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Gabarito 

 

1. A 

A Inglaterra foi pioneira no processo de Revolução Industrial porque reuniu as condições necessárias 

para a sua realização antes de qualquer outro país, como a reserva de carvão, uma burguesia 

consolidada e com poder político e a intensa acumulação de capital dos séculos anteriores. Das opções, 

a única que está incorreta é a de número IV, uma vez que os ingleses iniciaram o processo industrial em 

meados do século XVIII e se mantiveram como um dos únicos países industrializados até o início do 

século XIX, quando a revolução industrial se expandiu para outros países. 

 

2. E 

Com a expansão da industrialização surge uma série de teorias sobre os meios de produção que 

visavam aumentar a relação entre quantidade x custo. A charge retrata a segmentação e especialização 

no qual esses proletariados passaram a estar designados, retirando da mão desses trabalhadores os 

meios de produção e fazendo com que eles passassem a vender a sua mão de obra. 

 

3. C 

A Primeira Revolução Industrial teve como principal fonte de matéria prima o carvão, se concentrou na 

produção têxtil e no inicio se manteve quase que exclusivamente na Inglaterra. Por isso, somente a III e a 

IV afirmativa estão corretas, uma vez que a Terceira Revolução Industrial é marcada pelo crescimento da 

informática e dos investimentos no setor de comunicações, principalmente com o advento da internet. A 

Quarta Revolução Industrial ainda não é um consenso para a historiografia oficial, mas como uma das 

principais questões da sua atualidade ela está diretamente ligada a necessidade de estar 

constantemente modificando seus objetos que são feitos para ficarem obsoletos com pouco tempo de 

vida. 

 

4. D 

Os impactos sociais da Revolução Industrial é um dos principais focos de estudo da História. A 

revolução inaugurou um novo estilo de vida e uma nova relação social, política, econômica e cultural. Um 

dos principais exemplos dessa modificação é o surgimento de uma nova classe social, o proletariado. O 

cerceamento dos campos citado na primeira afirmativa foi um fator primordial na disponibilidade de mão 

de obra barata nas cidades para essa indústria que acabava de nascer. A exploração sobre essa classe 

levou a precarização da vida desses trabalhadores. Além disso, a revolução modificou completamente a 

relação campo x cidade, uma vez que os recursos naturais passaram a ser explorados de forma 

descontrolada.  

 

5. E 

A intensa exploração da classe operária e a falta de controle sobre as relações trabalhistas fez com que 

esses trabalhadores ganhassem pouco e vivessem em péssimas condições de vida, dentro da fábrica e 

fora dela também. Não existia um planejamento urbano para essas áreas ocupadas pelos camponeses 

que são expulsos dos campos ingleses e, posteriormente, desses trabalhadores das indústrias. 

 

6. D 

A Revolução Industrial modificou completamente as relações trabalhistas e a relação desses 

trabalhadores com a terra e com o seu sustento. Se antes o artesão tinha possibilidade de produzir seus 

produtos e produzir em conjunto o seu alimento, com a revolução industrial e a transformação do tempo, 

esse proletariado passa a estar a mercê desse dono dos meios de produção 


