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• Recursos:

• Uso da fotografia como registro de
versões da história e vídeos



01. “Você já parou para refletir a respeito do significado da palavra conhecimento?
Será que conhecimento é algo que adquirimos somente nos bancos escolares? E
como ficam aqueles que nunca tiveram a oportunidade de estudar? Todas as
pessoas – tenham estudado ou não – detêm conhecimento. Os povos indígenas,
por exemplo, durante milênios, curaram seus doentes utilizando somente ervas e
plantas medicinais sem nunca terem feito faculdade de Medicina. Saber qual a
planta correta a ser utilizada só foi possível graças a uma profunda capacidade de
observar e interagir com a natureza. Adquirir conhecimentos não significa apenas
acumular informações sobre determinados assuntos. Significa, antes de mais nada,
organizar as informações disponíveis para compreender a realidade e partir em
busca de novas conquistas”.
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De acordo com o que conversamos
durante nossas aulas, em sua opinião, o
conhecimento do passado pode nos
ajudar a transformar a realidade em que
vivemos? Por quê?



02. No século XVIII, a Inglaterra já era uma grande potência econômica, construída

principalmente por seu domínio ultramarino, que havia viabilizado uma importante

expansão comercial nas décadas anteriores.

Naquele momento, a sociedade europeia já havia vivenciado sua revolução científica

e via o surgimento de avanços tecnológicos como a máquina a vapor, patenteada

em 1769 por James Watt. Entretanto, os acontecimentos que desencadearam a

Revolução Industrial na Inglaterra não se resumem a simples existência de máquinas,

que já faziam parte do cotidiano europeu há algum tempo.

• Assinale a alternativa que aponta os principais fatores que contribuíram

decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII:
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A)A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o
desenvolvimento econômico.

B) A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os
interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento.

C) O movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas
consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas.

D)A abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por
meio de um acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim.

E)A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela
Inglaterra através do comércio; acumulação de matéria (minério de ferro e lã)
e mão de obra barata e disponível.
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03. “A paz não passa de um engodo, de uma quimera, de um sonho fugaz; a
indústria tornou-se o suplício dos povos, depois que uma ilha (Inglaterra)
bloqueia as comunicações e transforma suas fábricas e oficinas em viveiros de
mendigos”.

(Charles Fourier- Escritor e socialista Francês)
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O fragmento escrito em 1808, mostra a visão do
escritor acerca do nascimento das fábricas.
Explique:

Por que o autor chama as fábricas de “viveiros de
mendigos”?



04. O movimento sufragista teve início no final do século XIX, no
Reino Unido.
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(CENA DO FILME ‘AS SUFRAGISTAS’. 
ANO: 2015. DIRETORA: Sarah Gavron) 

Sufragistas neozelandesas. Retirada de: 
https://goo.gl/7hcFwr Marcadores: 

Sufragistas, Nova Zelândia, Feminismo.



• Sufragistas (suffragettes, em inglês), é o termo pelo qual as mulheres do
movimento pelo direito do voto feminino na Inglaterra eram denominadas. Elas
desempenharam um papel revolucionário na história do país, entre o final do
século XIX e as primeiras décadas do século XX. Mas a história da conquista desse
direito, que hoje é visto como natural, começa bem antes do surgimento das
sufragistas. Na verdade, elas são uma das consequências dessa luta. Em 1893,
a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a garantir o sufrágio feminino, graças ao
movimento liderado por Kate Sheppard.

• Discutimos sobre como o movimento sufragista atuava na Inglaterra durante o
processo de industrialização em sala de aula, agora relacione o movimento
sufragista às mudanças provocadas pelo surgimento e expansão das fábricas.
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https://www.canallondres.tv/europa/cidades-para-conhecer-na-inglaterra/


05. Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere às consequências

da REVOLUÇÃO INDUSTRIAL:

A) Redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e

sensível êxodo urbano.

B) Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e

afirmação do capitalismo como modo de produção dominante.

C) Valorização do trabalho operário e das manufaturas.

D) Formação de grupos que fortaleciam a relação entre patrão e empregados.

E) Manutenção dos direitos dos trabalhadores agrícolas.
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06. A política imperialista consistia na busca, principalmente, de novos mercados
consumidores para os países industrializados e foi assim que vários países da África e
da Ásia sofreram com a prática da neocolonização nos séculos XIX e XX. Portanto,
sobre a justificativa construída pelas potências europeias para invadir as nações do
continente africano e asiático é correto dizer que:

A) As potências europeias justificavam a invasão nos países periféricos afirmando que
essa ação contribuiria para o desenvolvimento industrial e que incentivaria a adoção
de um regime socialista nos países asiáticos.

B) Uma das justificativas era que os europeus aprenderiam técnicas industriais com
os africanos e asiáticos, o que acarretaria no desenvolvimento econômico e científico
dos países desenvolvidos.
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C) O fardo do homem branco era uma das legitimações europeias durante a
política imperialista. Esse fardo consistia numa missão que contribuiria para o
desenvolvimento industrial dos países africanos e asiáticos, gerando assim o
crescimento da burguesia local, fazendo com que os países não desenvolvidos
tivessem suas próprias indústrias.

D) As principais alegações utilizadas na prática do Imperialismo foram as
teorias racistas conhecidas como “missões civilizadoras” que defendiam a
superioridade cultural dos países europeus, sendo eles os países que levariam
o progresso e o desenvolvimento social para os países da África e da Ásia.

E) Os ingleses justificavam que iriam privilegiar os investimentos de caráter
social e assim melhorar de forma expressiva as condições de vida das
populações.
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07. Segundo o historiador Edward Said, “o lucro e a perspectiva de mais lucro
foram, evidentemente, de enorme importância, mas o imperialismo não é só
isso”
(Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 41).

• Demonstre as principais motivações que impulsionaram o imperialismo
europeu no século XIX.
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• FATORES RESPONSÁVEIS:
• SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

-Busca de matéria prima 

-Forte aceleração industrial;

-Descobertas aplicadas ao transporte e às comunicações;

-Desenvolvimento do capitalismo;

-Fabricação do aço (1856)

-Aproveitamento do petróleo e seus derivados;

-Telefone (1976);

-Principais potências: Inglaterra e França.
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A “Partilha da África” pelas potências europeias tiveram um papel fundamental na
transição de uma dominação informal para um colonialismo bastante agressivo, o
chamado “novo imperialismo”.

Uma das principais características desse novo imperialismo foi:
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A) o convívio pacífico entre africanos e europeus, com ampla extensão de direitos
políticos e sociais aos primeiros, nas regiões colonizadas.
B) o fomento ao processo de descolonização da África, iniciado na década de 1830 e
encerrado na década de 1890, com amplo apoio das principais potências europeias.
C) A exploração econômica direta dos territórios ocupados de estruturas coloniais de
administração excludente e violentas.
D) Muitas fronteiras foram criadas por meio de acordos diplomáticos entre os países
europeus levando em consideração as divisões étnicas e culturais dos povos que ali
viviam como estratégia para evitar possíveis conflitos entre os povos originários do
continente.
E) A ocupação europeia beneficiou o continente africano, pois possibilitou a inserção
da África na economia capitalista mundial.



17

09. Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto
o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do
alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes, …”

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação sobre a sua Natureza e suas Causas. Vol. I. São Paulo: Novas Culturas,
1985.



18

A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:

I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os
operários.
II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à produção
artesanal.
III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não
depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário.



10. A Conferência de Berlim, realizada entre 19 de novembro de 1884 e 26 de
fevereiro de 1885 oficializou a partilha da África. A ata geral foi assinada pela
Alemanha, Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Itália, Noruega,
Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Rússia e Suécia, e reconhecida pelo
Império Otomano e pelos Estados Unidos. As autoridades europeias
assinaram “em nome de Deus onipotente” e sob uma justificativa
“civilizadora” e “humanitária” que jamais foi aplicada no continente africano.

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/imperialismo/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues
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A prática indicada no texto é típica do processo de

monopolização e expansão capitalistas (imperialismo) a partir da segunda metade do
século XIX. Neste processo ocorre também:

A) o aumento pela disputa de áreas coloniais afro-asiáticas que levarão à guerra
potências tradicionais, como a Inglaterra, e novas, como a Alemanha.

B)a perda de poder de burguesias tradicionais europeias, como a italiana e a alemã, e a
ascensão do moderno capitalismo inglês.

C)a recolonização de vastas áreas da América Latina, já agora dividida por Inglaterra e
Estados Unidos da América.

D)a superação do capitalismo bancário, predominante na Europa desde a Era das
Revoluções, pelo industrial, marcado pelo aparecimento de milhares de empresas.

E)a descolonização de amplos territórios até então dominados pelas potências
europeias na América Latina.
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