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LISTA DE EXERCÍCIOS 

 

1) "O processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da 

energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril 

constituiu a Revolução Industrial." 

 ARRUDA, José Jobson; PILETTI, Nelson. "Toda a História - História Geral e do Brasil". 

São Paulo:  Ed. Ática, 2002. p. 328.) 

Sobre a Revolução Industrial, é CORRETO afirmar que: 

(01) teve início na Inglaterra, a "oficina do mundo", com a indústria têxtil e a energia a 

vapor.  

(02) iniciou de forma simultânea na França e na Alemanha por volta de 1850, utilizando-se 

da energia elétrica e da queima de derivados de petróleo. 

(04) consolidou o sistema capitalista, humanizando o trabalho nas fábricas e possibilitando 

a participação dos operários nos lucros, o que aumentava a produção.  

(08) criou uma demanda crescente por energia. Considerando que a maior fonte 

energética era o carvão, a Revolução Industrial iniciou a poluição em grande escala, a qual 

hoje se manifesta no aquecimento global. 

(16) o crescimento rápido e desordenado das  cidades foi uma consequência direta da 

Revolução Industrial, a qual gerou um grande contingente de trabalhadores miseráveis, o 

proletariado. 

SOMA_____________________________ 

 

2) Sobre a Revolução Industrial, é correto afirmar: 

a) As Américas anglo-saxônica, hispânica e portuguesa não vivenciaram, como a Europa, 

o crescimento da mão-de-obra e a consequente baixa nos salários em função de uma 

melhor distribuição dos trabalhadores entre o campo e a cidade. 

b) Os países que não vivenciaram o fenômeno da grande indústria conservaram-se 

agrícolas e não foram afetados pela supervalorização dada ao capital após a citada 

revolução. 

c) O comércio internacional pós-revolução provocou uma especialização da produção 

dividindo o mundo entre áreas produtoras de matérias-primas e áreas industriais e 

propiciando o acúmulo de capital nos países industrializados. 



 

 

 
 

d) Os movimentos sociais surgidos nesse período foram responsáveis pela disseminação 

das ideias de liberdade e igualdade para todos e o cumprimento da lei do direito ao voto 

para as mulheres que trabalhavam nas fábricas. 

e) Mesmo tendo aumentado o número de produtos manufaturados no mercado, a 

Revolução Industrial não significou, no primeiro século, avanços e progresso tecnológico. 

 

3) Leia o texto seguinte sobre a Revolução    Industrial e algumas de suas 

consequências: 

 

 "Essa revolução industrial, que nasceu na Inglaterra do século XVIII e se propaga, no 

século XIX, pelo continente, na França, na Bélgica, a Oeste da Alemanha, no Norte da 

Itália e em alguns pontos da península ibérica, repousa no uso de uma nova fonte de 

energia, o carvão, e nos desenvolvimentos das máquinas, depois das invenções que 

modificam as técnicas de fabricação. A conjunção desses dois fatores, a aplicação dessa 

energia nova à maquinaria, constitui a origem da revolução industrial, cujo símbolo é a 

máquina a vapor. 

 (RÉMOND, R. O século XIX: 1815-1914. "Introdução à história de nosso tempo" - 2. 

São Paulo: Editora Cultrix, 1976. p. 103.) 

 

Considere as afirmativas a seguir: 

 

I. Com a Revolução Industrial e o crescimento da nova indústria, surgiu uma classe 

inteiramente nova de trabalhadores que são os operários assalariados. 

II. O crescimento das unidades industriais a partir da Revolução Industrial propiciou 

também o surgimento da categoria de empresários possuidores de capitais. 

III. A Revolução Industrial atingiu mais a população campesina que a urbana, pois esta se 

constituía em parcela da sociedade excluída das transformações empreendidas nas 

cidades. 

IV. A Revolução Industrial não solucionou os problemas dos trabalhadores. O número de 

empregos era menor que o de mão-de-obra disponível e, assim, surgiu o chamado 

"exército de reserva de mão-de-obra". 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 



 

 

 
 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, III e IV. 

 

4) Sobre as Revoluções Burguesas, são feitas as seguintes afirmações: 

 

I. Consolidam o liberalismo e marcam mudanças nas estruturas econômicas, políticas e 

sociais de suas respectivas sociedades. 

II. Têm como base a defesa do Antigo Regime e iniciam a transição do feudalismo para o 

capitalismo. 

III. Seus exemplos mais expressivos são: Revolução Inglesa (1644), Revolução Americana 

(1776) e Revolução Francesa (1789). 

 

Assinale o correto. 

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

b) Apenas as afirmações I e III são falsas. 

c) Apenas as afirmações II e III são falsas. 

d) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

 

5) A Revolução Francesa representou uma ruptura da ordem política (o Antigo Regime) e 

sua proposta social desencadeou 

a) a concentração do poder nas mãos da burguesia, que passou a zelar pelo bem-estar 

das novas ordens sociais. 

b) a formação de uma sociedade fundada nas concepções de direitos dos homens, 

segundo as quais todos nascem iguais e sem distinção perante a lei. 

c) a formação de uma sociedade igualitária regida pelas comunas, organizadas a partir do 

campo e das periferias urbanas. 

d) convulsões sociais, que culminaram com as guerras napoleônicas e com a conquista 

das Américas. 

e) o surgimento da soberania popular, com eleição de representantes de todos segmentos 

sociais. 



 

 

 
 

 

6) A Revolução Francesa de 1789 foi diretamente influenciada pela Independência dos 

Estados Unidos da América e pelo Iluminismo no combate ao Antigo Regime e à 

autoridade do clero e da nobreza na França. Além do mais, a França passava por um 

período de crise econômica após a participação francesa na guerra da independência 

norte-americana e os elevados custos da Corte de Luís XVI, que tinham deixado as 

finanças do país em mau estado. Em 1791, os revolucionários promulgaram uma nova 

Constituição, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, que consagrou, como 

fundamento do novo regime: 

a) a subordinação do Judiciário ao Legislativo. 

b) a divisão do poder em três poderes. 

c) a supremacia do Judiciário sobre os outros poderes. 

d) o estabelecimento da soberania popular. 

e) o fortalecimento da monarquia absolutista. 

 

7) Sobre o liberalismo, assinale o que for correto. 

(01) No plano político, o liberalismo defende a autoridade do Estado e o poder dos 

governantes, nos quais se sustenta o princípio da soberania. 

(02) As concepções ilustradas originaram, no campo sociopolítico, o pensamento liberal, 

em seus diferentes matizes. O ponto comum entre as várias correntes liberais está na 

noção de que a história tende ao progresso, ao aperfeiçoamento do indivíduo e da 

sociedade, a partir de critérios propostos pela razão. 

(04) Os liberais defendiam a felicidade como objetivo de vida de cada indivíduo, e a 

felicidade de todos como o verdadeiro destino da sociedade. 

(08) No campo econômico, o liberalismo defende a livre iniciativa e o papel limitado do 

Estado, que se reduz à garantia de segurança e educação para os cidadãos. 

(16) Os pensadores ilustrados - Montesquieu, Voltaire, Diderot e Rousseau - tinham em 

comum a defesa da razão. 

SOMA ______________________________ 

 

8) Leia este trecho: 

 



 

 

 
 

 "[As] camadas sociais elevadas, que se pretendem úteis às outras, são de fato úteis a 

si mesmas, à custa das outras [...] Saiba ele [o jovem Emílio] que o homem é naturalmente 

bom [...], mas veja ele como a sociedade deprava e perverte os homens, descubra no 

preconceito a fonte de todos os vícios dos homens; seja levado a estimar cada indivíduo, 

mas despreze a multidão; veja que todos os homens carregam mais ou menos a mesma 

máscara, mas saiba também que existem rostos mais belos do que a máscara que os 

cobre." 

 (ROUSSEAU, Jean-Jacques. "Emílio ou Da educação". São Paulo: Martins Fontes, 

1985. p. 311.) 

 

A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é 

CORRETO afirmar que o autor 

a) compreende que os preconceitos do homem são inatos e responsáveis pelos infortúnios 

sociais e pelas máscaras de que este se reveste. 

b) considera a sociedade responsável pela corrupção do homem, pois cria uma ordem em 

que uns vivem às custas dos outros e gera vícios. 

c) deseja que seu discípulo seja como os homens do seu tempo e, abraçando as 

máscaras e os preconceitos, contribua para a coesão da sociedade. 

d) faz uma defesa do homem e da sociedade do seu tempo, em que, graças à Revolução 

Francesa, se promoveu uma igualdade social ímpar. 

 
 


