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•DATA: 13 deAbril

•Questões

•Uso da fotografia como registro
de versões da história e vídeos
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Vídeo: Tecnologia 
robótica na carne 2

https://www.youtub
e.com/watch?v=5bT

ed_B2Kdk



1.(IFBA 2016) 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.
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a) A atuação dos sindicatos dentro das fábricas, desde o início da Revolução Industrial, foi
fundamental para garantir os direitos trabalhistas.
b) A mão de obra feminina foi pouco utilizada, porque as mulheres não conseguiam se
adaptar ao ambiente predominantemente masculino das fábricas.
c) 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.
d) 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 e trabalhadora no início da Revolução Industrial.
e) A utilização de crianças como mão de obra nas fábricas era justificada como modelo
de educação para tirá-los 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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2. (UFJF 2015) Leia as afirmações abaixo sobre os sistemas de produção industrial,
e considere-as verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) A partir do Fordismo, não foi possível conciliar o binômio produção em
massa/consumo em massa, posto que os salários pagos aos trabalhadores não
permitiam a aquisição de mercadorias produzidas em escala crescente.
( ) A concepção fordista tinha em vista o aumento da produção. Para tanto, os
operários, dispostos juntos a esteiras, realizavam atividades padronizadas, marcadas
pelos gestos repetitivos na produção industrial.
( ) Com a associação entre Fordismo e Taylorismo, o trabalho industrial foi
fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no
sistema industrial. Assim, cada vez mais se acentuava a separação entre trabalho
intelectual e trabalho braçal, com a valorização do primeiro.
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( ) Nas últimas décadas do século XX, surgiu um novo sistema de produção, o
Toyotismo, marcado pela flexibilização da produção de modo a adequá-la à
demanda do mercado. Esse modelo implicou crescentes investimentos em
tecnologia e redução da oferta de empregos no setor industrial.
( ) Diferentemente do Fordismo, no sistema toyotista, os trabalhadores são
qualificados para conhecer todas as etapas do processo de produção, devendo
estar aptos a exercer mais de uma função, estimulando o aumento da
concorrência entre os trabalhadores, que disputam melhores índices de
produtividade entre si.
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Assinale a alternativa que contenha a sequência CORRETA

a) F-F-V-F-V
b) V-F-F-V-V
c) F-F-V-F-F
d) F-V-F-V-V
e) V-V-F-F-F
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3. (Ufg 2013) Leia as informações a seguir.

Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento,
sobre o qual escreveu a seu pai: “O negócio a que me dedico agora se tornou
um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e
obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido
inventada até agora”.

Disponível em:< http://www.ampltd.co.uk/digital_guides/ind-rev-series-3-parts-1-to-
3/detailed-listing-part-1.aspx>. Acesso em: 29 out. 2012. (Adaptado).
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A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia
utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são,
respectivamente,
a) puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica.
b) gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio.
c) gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de desgelo das calotas
polares.
d) industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica.
e) industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica.
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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.
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4. (Mackenzie 2014) Tendo como base de análise a figura e os aspectos que 
definiram a Primeira Revolução Industrial, considere as afirmativas a seguir:



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.
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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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5 - (FATEC SP) O marechal Floriano Peixoto, em sua política econômico financeira,
a) Orientou-se no sentido de apoiar a lavoura, principalmente a cafeeira, cuja

situação era precária devido à diminuição da demanda nos mercados internacionais.
b) Procurou combater a inflação, contando para isso com a colaboração de seu
Ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho.
c) Buscou particularmente a diversificação de produtos agrícolas, buscando substituir
o café pelo algodão, cacau e açúcar, como produtos básicos de nossa economia
exportadora; como consequência ocorreram rebeliões contra o governo central,
promovidas pela oligarquia cafeicultora paulista.
d) Orientou-se no sentido de promover a industrialização do país através de uma
política de empréstimos e financiamentos.
e) Visando a diminuir a dívida externa do Brasil, pagou a maior parte dos nossos
débitos no exterior, principalmente junto aos Estados Unidos.
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6 - (FGV) Leia atentamente o texto abaixo e depois assinale a alternativa
correta: “As bases de inspiração dessas novas elites eram as correntes
cientificistas, o darwinismo social do inglês Spencer, o monismo alemão e o
positivismo francês de Auguste Comte. Sua principal base de apoio
econômico e político procedia da recente riqueza gerada pela expansão da
cultura cafeeira no Sudeste do país, em decorrência das crescentes
demandas de substâncias estimulantes por parte das sociedades que
experimentavam a intensificação do ritmo de vida e da cadência do
trabalho”. SEVCENKO, N., “Introdução”. História da vida privada no Brasil.
São Paulo, Cia. das Letras, 1998, p. 14.
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a) A difusão das teorias cientificistas e evolucionistas ao longo do
século XIX forneceram argumentos para a crítica das práticas neocolonialistas, favorecendo o
processo de descolonização.
b) A influência das teorias cientificistas no Brasil é exemplificada, principalmente, pela

formação de uma elite que estabeleceu uma plataforma de modernização que tinha como
base o desenvolvimento comercial e agrícola do país.
c) Apesar de o consumo do café estar adequado à aceleração do ritmo social no século XIX, a
industrialização brasileira processou-se independentemente do complexo cafeeiro.
d) A incorporação do positivismo pelos militares brasileiros foi impedida pelas definições de
Comte sobre o tipo militar como característico do regime teológico, marcado pelo domínio
da força, da guerra e do comando irracional, ao contrário do tipo industrial que se
manifestava na cooperação, na livre produção e na aceitação racional.
e) A adoção do ideário cientificista favoreceu a separação da Igreja e do Estado, bem como
repercutiu no projeto de modernização conservadora das elites brasileiras no período
republicano.
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7 - (GAMA FILHO RJ) O golpe militar de 15 de novembro de 1889, momento
da Proclamação da República, foi a culminância da chamada “Questão-
Militar”, que pode ser explicada pela:
a) oposição do Exército à escravidão sustentada pela Coroa.

b) crescente intervenção dos militares no governo, após as guerras do Prata.
c) origem oligárquica dos oficiais que defendiam a autonomia das Províncias e
dos Municípios.
d) influência das repúblicas americanas, governadas por ditadores militares.
e) influência das ideias positivistas associadas a reivindicações de melhoria
profissional dos militares.
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8 - (FUVEST SP) A política do café, durante a Primeira República,
a) Chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté, passando
depois a reger-se pelas leis do mercado.
b) Procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes
medidas de proteção ao produto.
c) Pode ser equiparada à de outras produções agrícolas, todas elas amparadas
por Planos de Defesa.
d) Atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais,
através dos Planos de Defesa.
e) Foi dirigida pelo governo do Estado de São Paulo, enquanto o poder federal
mantinha uma atitude distante e neutra
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