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OBS.: Os funcionários sob o método toyotista devem estar a par de todas as etapas do 
processo de produção, executando multitarefas. Já os funcionários sob o modelo fordista 

ficavam limitados a apenas uma função exclusiva, tendo que desempenhá-la de modo 
repetitivo.



• O trabalho humano foi sendo substituído ou regrado pela máquina;
• O ritmo da vida passou a atender os ritmos da produção;
• Uso em grande quantidade de mão-de-obra infantil e feminina;
• Êxodo rural;
• Consolidação do capitalismo;
• Aumento da concorrência.
• Rápido crescimento econômico.

3



4

(PUC-Campinas) O novo processo de produção
introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII,
caracterizou-se pela:
a) implantação da indústria doméstica rural em
substituição às oficinas.
b) realização da produção em grandes unidades fabris e
intensa divisão do trabalho.
c) mecanização da produção agrícola e consequente
fixação do homem à terra.
d) facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que
conseguiam financiamento para isso.
e) preocupação em aumentar a produção, respeitando-
se o limite da força física do trabalhador.





6

•Objetivos:
•Reconhecer a importância da Primeira Revolução Industrial
para a consolidação do capitalismo.
•Compreender as transformações tecnológicas trazidas pela
Revolução Industrial.
•Compreender como a ‘Divisão Social do Trabalho” afetou a
vida de operárias e operários.
•Reconhecimento da longa duração da exploração do
trabalhador (inclusive da mão-de-obra infantil) e da luta por
direitos relacionados ao mundo do trabalho e as mulheres.
•Recursos:
•Uso da fotografia como registro de versões da história e
vídeos



• A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações
econômico-sociais que começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou
por grande parte da Europa, América do Norte e Ásia durante todo o século
XIX e início do século XX.

• Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas
máquinas, da energia humana pela energia mecânica e do modo de
produção doméstico pelo sistema fabril.
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•VÍDEO 01: TECNOLOGIA ROBÓTICA NA CARNE 2

• https://www.youtube.com/watch?v=5bTed_B2Kdk



01. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do
século XVIII. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo
inglês na Revolução Industrial?
A - Presença de petróleo no território; mão-de-obra em abundância;
capital da nobreza para investimentos; presença de grande
quantidade de máquinas importadas da França.
B - Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de
artesãos; boas reservas de carvão mineral; contatos comerciais com
a Índia.
C - Presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de
ferro em seu território; mão-de-obra em abundância; capital da
burguesia para investimentos em indústrias; mercado consumidor.
D - Grandes investimentos em transporte marítimo; grandes
reservas de petróleo; mão-de-obra estrangeira em abundância;
relações comerciais com o Brasil.
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02. Sobre a condição de vida dos operários (trabalhadores das
fábricas) na época da Revolução Industrial é correto afirmar
que:
A - Tinham apenas férias remuneradas como direito trabalhista,
podiam se organizar livremente em sindicatos, recebiam salários
justos que lhes permitiam viver de forma digna.
B - Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e
ganhavam pouco, o ambiente de trabalho apresentava péssimas
condições.
C - Trabalhavam apenas 5 dias por semana, recebiam vários
benefícios trabalhistas, tinham um ambiente de trabalho em
boas condições.
D - Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de
trabalho, não apresentavam problemas de saúde relacionados ao
trabalho.
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03. Assinale a alternativa que corresponde à I Revolução Industrial, ocorrida na
Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII.

a) A consolidação do modo de produção capitalista estimulou a união entre a
burguesia e o trabalho operário.

b) Processo econômico que beneficiou trabalhadores rurais e grandes comerciantes
da mesma forma.

c) As inovações tecnológicas possibilitaram melhorias nas condições de vida das
classes populares.

d) Os trabalhadores, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver da
venda da sua força de trabalho.

e) Introduziu, em massa, na indústria capitalista, métodos manuais de produção
autônoma.
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