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HISTÓRIA
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
QUESTÃO 01
Para que ocorresse a Revolução Industrial na Inglaterra (e não em outro país), muitos fatores de ordem política,
econômica e social tiveram que ocorrer. Entre esses fatores, podemos apontar:
os cercamentos dos campos e a migração em massa dos camponeses para os centros urbanos.
a mecanização da agricultura e permanência dos camponeses em suas terras de origem.
a socialização dos meios de produção na zona rural inglesa.
a queda do regime parlamentarista britânico.
a migração em massa dos trabalhadores urbanos para o meio rural.
QUESTÃO 02
Leia o texto:
“A promulgação da lei dos cercamentos em 1710, pelo Parlamento inglês, estabeleceu-se como uma das
primeiras formas de exclusão no campo propiciadas pelo Estado, durante o século XVI. Os camponeses que
viviam dos arrendamentos se viram obrigados a trabalhar por salários miseráveis nas terras dos senhores ou
migrarem para as cidades.”
(OLIVEIRA, Renata Sibéria de; SANTOS, Josefa de Lisboa. Da Natureza do estado ao estatuto de estado provedor: lógica da reprodução do
espaço agrário no Brasil. Revista GEONORDESTE, São Cristóvão (SE) Ano XXII, n.1, p. 193).

Partindo das informações do texto acima, podemos afirmar que a promulgação da lei dos cercamentos na
Inglaterra do início do século XVIII:
viabilizou a compra de terras por parte dos camponeses pobres.
pressionou os camponeses a migrarem para os centros urbanos, onde a indústria se desenvolvia.
inviabilizou o desenvolvimento da indústria.
atraiu para o campo as pessoas que moravam nas cidades.
provocou o descrédito do Parlamento Inglês junto à população.
QUESTÃO 03
O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII, caracterizou-se pela:
implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas.
realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho.
mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra.
facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso.
preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador.
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QUESTÃO 04
"O duque de Bridgewater censurava os seus homens por terem voltado tarde depois do almoço; estes se
desculparam dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1 hora, então o duque modificou o relógio, fazendoo bater 13 badaladas."
Este texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês no final do século XVIII
e início do século XIX. A partir do conhecimento histórico, pode-se afirmar que:
os trabalhadores foram beneficiados com a diminuição da jornada de trabalho em relação à época anterior
à revolução industrial.
a racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento
da maquinofatura.
os empresários de Londres controlavam com mais rigor os horários dos trabalhadores, mas como
compensação forneciam remuneração por produtividade para os pontuais.
as fábricas, de modo em geral, tinham pouco controle sobre o horário de trabalho dos operários, haja vista
as dificuldades de registro e a imprecisão dos relógios naquele contexto.
os industriais criaram leis que protegiam os trabalhadores que cumpriam corretamente o horário de trabalho.
QUESTÃO 05
Observe e analise a imagem das crianças trabalhando nas fábricas, nos primórdios da Revolução Industrial, e
em seguida assinale a resposta correta acerca das condições dos trabalhadores no período histórico dessa
revolução.

A atuação dos sindicatos dentro das fábricas, desde o início da Revolução Industrial, foi fundamental para
garantir os direitos trabalhistas.
A mão de obra feminina foi pouco utilizada, porque as mulheres não conseguiam se adaptar ao ambiente
predominantemente masculino das fábricas.
A Inglaterra, por ser a pioneira no processo da Revolução Industrial, também foi pioneira em garantir direitos
trabalhistas, que serviram de modelo para a Carta del Lavoro Italiana.
Altas jornadas de trabalho sem direitos trabalhistas, sem segurança, sem remuneração mínima fixa e a
exploração da mão de obra eram alguns dos problemas enfrentados pelos trabalhadores no início da
Revolução Industrial.
A utilização de crianças como mão de obra nas fábricas era justificada como modelo de educação para tirálos de condições perigosas nas ruas, oferecendo a esses jovens remuneração e a oportunidade de aprender
um ofício, contando com o apoio dos sindicatos.
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GEOGRAFIA
TEXTO DE APOIO.
Primavera Árabe é o nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do
mundo árabe que eclodiu em 2011. A raiz dos protestos é o agravamento da situação dos países, provocado
pela crise econômica e pela falta de democracia. A população sofre com as elevadas taxas de desemprego e
o alto custo dos alimentos e pede melhores condições de vida.
Países envolvidos Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmem e Barein.
Ditaduras derrubadas aonde de protestos e revoltas já provocou a queda de quatro governantes na região.
Enquanto os ditadores da Tunísia e do Egito deixaram o poder sem oferecer grande resistência, Muammar
Kadafi, da Líbia, foi morto por uma rebelião interna com ação militar decisiva da Otan. No Iêmen, o presidente
Saleh resistiu às manifestações por vários meses, até transferir o poder a um governo provisório. A Síria foi o
único país que até agora (12/03/2012) não conseguiu derrubar o governo do ditador Bashar al-Assad.
Transição para as novas democracias Tunísia e Egito realizaram eleições em 2011, vencidas por partidos
islâmicos moderados. A Tunísia é apontada como o país com as melhores chances de adotar com sucesso um
regime democrático. No Egito, os militares comandam o conturbado processo de transição, e a população pede
a sua saída imediata do poder.

QUESTÃO 01
O que foi a Primavera Árabe?

QUESTÃO 02
Quais países envolvidos na Primavera Árabe?
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QUESTÃO 03
Quais as principais causas das migrações mais recentes?

QUESTÃO 04
As principais características naturais da região polar ártica?

QUESTÃO 05
Qual a importância ambiental das regiões polares para o planeta terra e os seres vivos nela existente?
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FILOSOFIA
Uma das áreas mais importantes da filosofia moderna (séculos XVII e XVIII) se chama gnosiologia: teoria do
conhecimento (gnose=conhecimento). Perguntas como: qual a origem do conhecimento? Ou: quais os limites
do conhecimento? São questões que receberam algumas das teorias mais influentes da história do
pensamento.
Há três grandes vertentes da gnosiologia: racionalismo, empirismo e criticismo. Responda:

QUESTÃO 01
Explique o que é racionalismo

QUESTÃO 02
Explique o que é empirismo

QUESTÃO 03
Explique o que é criticismo
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