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CONTEÚDOS: 
HISTÓRIA GERAL: REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, 
IMPERIALISMO,
PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E REVOLUÇÃO RUSSA.
HISTÓRIA DO BRASIL: BRASIL REPÚBLICA, OLIGARQUIA, 
A ERA VARGAS, REGIME LIBERAL
POPULISTA E DITADURA MILITAR BRASILEIRA.

RECURSSOS: 
•QUESTÕES COMENTADAS 



01. (Fuvest) Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril
na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela:

a) foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como
também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas
submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma
determinada hierarquia.
b) ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos
industriais que participaram da Revolução Industrial.
c) nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades.
d) deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a
desenvolver novas tecnologias.
e) foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de
inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em
aumentar a produção e, por conseguinte, os lucros.

3



Gabarito: letra A
A questão considera dois aspectos da Revolução Industrial: o técnico e o
social.
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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. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do
século XVIII. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo
inglês na Revolução Industrial?



Gabarito: Letra C
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A Inglaterra foi o país que saiu na frente no processo de Revolução Industrial, do
século XVIII. Possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, ou seja,
a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas à
vapor. Os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, a principal
matéria-prima utilizada nesse período. A mão de obra disponível em abundância .
A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar
matérias-primas e máquinas, e contratar empregados. O mercado consumidor
inglês também pode ser apontado como importante fator, que contribuiu para o
pioneirismo inglês.



03. Explique a diferença fundamental entre o colonialismo europeu 
exercido no século XVI e o neocolonialismo exercido no século XIX.
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RESPOSTA: 
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• As diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo estão no campo político e
econômico. Durante o colonialismo nos séculos XVI e XVII, as principais potências
econômicas eram Portugal e Espanha. Nesse período, as relações de trabalho nas
colônias eram realizadas através do trabalho escravo e os produtos extraídos eram de
gênero agrícola. A legitimação para a exploração da América estava na esfera religiosa, a
disseminação do catolicismo nas colônias era uma maneira de justificar essa colonização.

• O Neocolonialismo praticado no século XIX estava inserido dentro das transformações
econômicas que atingiram a Europa. A Revolução Industrial contribuiu para o crescimento
de novas potências como Inglaterra e França, que buscavam mercado consumidor para os
seus produtos industrializados e matéria-prima existente nos países chamados de terceiro
mundo. A legitimação dessa política imperialista era a missão do homem branco, que por
ser superior culturalmente aos africanos e asiáticos, deveria carregar o fardo de
levar civilização a esses povos.



04. (Enem-2014) Três décadas — de 1884 a 1914 — separam o século XIX — que
terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos
movimentos de unificação nacional na Europa — do século XX, que começou com a
Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude estagnante na
Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.

ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras, 2012.
O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na 
medida em que
A) difundiu as teorias socialistas.
B) acirrou as disputas territoriais.
C) superou as crises econômicas.
D) multiplicou os conflitos religiosos.
E) conteve os sentimentos xenófobos.

9



Gabarito: Letra B

O texto menciona o "imperialismo", que é justamente a disputa entre as

potências europeias para conquistar mais territórios na África e na Ásia.
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a) o fortalecimento da burguesia mercantil, que se utilizou do Estado como instrumento
coordenador do desenvolvimento.

b) a abertura para o capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da
região amazônica.

c) a modificação da composição social dos grandes centros urbanos, com a transferência de
mão-de-obra do Centro-Sul para áreas do Nordeste.

d) o pleno enquadramento do Brasil às exigências do capitalismo inglês, ao qual o país se
mantinha cada vez mais atrelado.

e) o predomínio das oligarquias dos grandes Estados, que procuravam assegurar a
supremacia do setor agrário-exportador.
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05. (FUVEST) O período de 1900 a 1930, identificado no processo
histórico brasileiro como República Velha, teve por traço marcante:



Gabarito: Letra E 
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Um pequeno grupo de famílias dominava o cenário político e econômico

brasileiro daquela época. Todos eram grandes latifundiários, obtendo lucros

investindo na agroexportação de seus produtos, principalmente o café. Toda a

República Velha é marcada pela ação desta elite, que ditava a economia de

um país inteiro.


