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1. (Ufjf-pism 2 2020)  Leia o texto a seguir: 
 
“Aqueles que são contratados experienciam uma distinção 
entre o tempo do empregador e o seu “próprio” tempo. E o 
empregador deve usar o tempo de sua mão-de-obra e cuidar 
para que não seja desperdiçado: o que predomina não é a 
tarefa, mas o valor do tempo quando reduzido a dinheiro. O 
tempo agora é moeda: ninguém passa o tempo, e sim o 
gasta” [...] “Havia muitos relógios em Londres na década de 
1790: a ênfase estava mudando do “luxo” para a 
“conveniência”; até os colonos podiam ter relógios de 
madeira. Na verdade (como seria de esperar), ocorria uma 
difusão geral de relógios portáteis e não portáteis no exato 
momento em que a Revolução Industrial requeria maior 
sincronização do trabalho.” 
 

THOMPSON, E. P. Tempo, disciplina de trabalho e o 
capitalismo industrial. In: Costumes em comum: estudos 

sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998, p. 272 e 279. 

 
 
O texto acima aborda a transição para a sociedade 
industrial, as mudanças na percepção interna de tempo e o 
surgimento de uma disciplina de trabalho nos finais do 
século XVIII e início do século XIX. Das alternativas abaixo, 
assinale a opção CORRETA:  
a) Com o advento da sociedade industrial e da disciplina do 

trabalho, os trabalhadores passaram a ter o controle de 
sua vida produtiva, cuja dinâmica oscilava entre 
momentos de trabalho volumoso e de ociosidade intensa.    

b) Durante o estabelecimento do processo industrial inglês, 
os padrões de trabalho tinham como característica a 
irregularidade, com tarefas semanais ou quinzenais, 
fazendo com que o dia de trabalho fosse moldado pelo 
trabalhador.    

c) No contexto da transição para a sociedade industrial, a 
posse e o uso do relógio de bolso ficaram restritos à elite, 
sendo, portanto, artigo de luxo, feito de metais preciosos 
e utilizado para acentuar status.    

d) A introdução da disciplina de trabalho gerou melhorias 
nas condições de vida dos trabalhadores, pois, com ela, 
passaram a usufruir de benefícios como: gratificações por 
pontualidade, pagamento de horas extras, férias 
remuneradas.    

e) A divisão do trabalho, a supervisão do trabalho, o uso de 
relógios, o uso racional do tempo foram alguns dos 
recursos utilizados pelos industriais para formar novos 
hábitos e nova disciplina de tempo entre os 
trabalhadores.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
Todo processo de industrialização é necessariamente 
doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida 
tradicionais. Contudo, na Grã-Bretanha, ele ocorreu com 
uma violência excepcional, e nunca foi acompanhado por 
um sentimento de participação nacional num esforço 

comum, ao contrário do que se pode observar em países 
que atravessam uma revolução nacional. Sua única ideologia 
foi a dos patrões. 
 

(E.P. Thompson. A formação da classe operária inglesa, vol. 
II, 1987.)  

 
 
2. (Famerp 2020)  A associação das fábricas com “a erosão 
de padrões de vida tradicionais” pode ser explicada pelo fato 
de que a industrialização gerou  
a) o primeiro movimento de êxodo rural da história e o 

surgimento das grandes metrópoles europeias.    
b) a mudança de comportamentos sociais e o avanço do 

processo de disciplinarização do trabalho.    
c) a modernização tecnológica e a valorização do 

conhecimento da totalidade do processo produtivo pelos 
trabalhadores fabris.    

d) a constituição de um novo cotidiano dos trabalhadores 
rurais e o imediato surgimento de leis de proteção ao 
trabalho fabril.    

e) o fim do poder político e econômico dos senhores feudais 
e o desestímulo às práticas místicas e religiosas.    

  
3. (Mackenzie 2019)  A Revolução Industrial, que ocorreu no 
final do século XVIII, e início do século XIX, enquanto 
processo global às sociedades ocidentais, pode ser 
caracterizada como sendo  
a) os aperfeiçoamentos da máquina a vapor, aplicados 

sobretudo na produção têxtil e metalúrgica, que eram 
superior à força da água, do vento, do animal e do 
homem. A grande mudança é que as ferramentas não 
somente auxiliam o trabalho humano mas também o 
substituem.    

b) o conjunto de descobertas e a evolução tecnológica em 
que as ferramentas, que desde a Pré-História são 
fundamentais para o trabalho humano, são aperfeiçoadas 
graças ao uso da força hidráulica e a eólica, nunca antes 
utilizadas na produção de bens materiais.    

c) a utilização e dinamização de outros setores da economia, 
como o têxtil e o metalúrgico, graças à utilização de novas 
fontes de energia, como os derivados do petróleo (diesel 
e gasolina) e da energia hidráulica.    

d) a reunião de todas as invenções, que desde a Renascença 
com a divisão do trabalho nas corporações de ofício e a 
utilização de ferramentas na produção de liga de metal, 
possibilitaram o surgimento das fábricas.    

e) o conjunto de medidas, que possibilitaram que o trabalho 
humano fosse totalmente substituído em todas as fases 
do processo produtivo pela força mecânica, graças ao 
forte intervencionismo e ao apoio estatal da Inglaterra.    

  
4. (Enem 2019)  Dificilmente passa-se uma noite sem que 
algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais 
destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente 
envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê 
neste depoimento ao The Times: “deixa queimar, pena que 
não foi a casa”; “podemos nos aquecer agora”; “nós só 
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queríamos algumas batatas; há um fogo ótimo para cozinhá-
las”. 
 

HOBSBAWM, E.; RUDÉ, G. Capitão Swing. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1982 (adaptado). 

 
 
A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século 
XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial:  
a) Restrição da propriedade privada.     
b) Expropriação das terras comunais.     
c) Imposição da estatização fundiária.     
d) Redução da produção monocultora.     
e) Proibição das atividades artesanais.     
  
5. (Fuvest 2019)  Sob qualquer aspecto, este [a Revolução 
Industrial] foi provavelmente o mais importante 
acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a 
invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciado pela Grã‐
Bretanha. É evidente que isto não foi acidental. 

Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e 
Terra, 2005. 19ª edição, p. 52. 

 
 
A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra nos decênios 
finais do século XVIII,  
a) deveu‐se ao pioneirismo científico e tecnológico dos 

britânicos, aliado a uma grande oferta de mão de obra 
especializada e a uma política estatal pacifista e voltada 
para o comércio.     

b) originou‐se das profundas transformações agrárias 
expressas pela concentração fundiária, perda da posse da 
terra pelo campesinato e formação de uma mão de obra 
assalariada.     

c) vinculou-se à derrocada da aristocracia e à ascensão da 
burguesia, orientada pela política mercantilista e 
sintetizada na filosofia de Adam Smith.     

d) resultou da supressão de leis protecionistas de inspiração 
mercantilista e do combate ao tráfico negreiro, com vistas 
à conquista de mercados externos consumidores.     

e) decorreu da ampla difusão de um ideário Ilustrado, o qual 
teria promovido aquilo que o sociólogo alemão Max 
Weber descreve como o “espírito do capitalismo”.     

  
6. (Unesp 2019)  Um homem transporta o fio metálico, outro 
endireita-o, um terceiro corta-o, um quarto aguça a 
extremidade, um quinto prepara a extremidade superior 
para receber a cabeça; para fazer a cabeça são precisas duas 
ou três operações distintas; colocá-la constitui também uma 
tarefa específica, branquear o alfinete, outra; colocar os 
alfinetes sobre o papel da embalagem é também uma tarefa 
independente. [...] Tive ocasião de ver uma pequena fábrica 
deste tipo, em que só estavam empregados dez homens, e 
onde alguns deles, consequentemente, realizavam duas ou 
três operações diferentes. Mas, apesar de serem muito 
pobres, e possuindo apenas a maquinaria estritamente 
necessária, [...] conseguiam produzir mais de quarenta e oito 
mil alfinetes por dia. Se dividirmos esse trabalho pelo 

número de trabalhadores, poderemos considerar que cada 
um deles produz quatro mil e oitocentos alfinetes por dia; 
mas se trabalhassem separadamente uns dos outros, e sem 
terem sido educados para este ramo particular de produção, 
não conseguiriam produzir vinte alfinetes, nem talvez 
mesmo um único alfinete por dia. 
 

(Adam Smith. Investigação sobre a natureza e as causas da 
riqueza das nações, 1984.) 

 
 
O texto, originalmente publicado em 1776, demonstra  
a) o avanço tecnológico representado pelo surgimento da 

fábrica na Inglaterra, relacionando a riqueza com o 
aprimoramento científico e o trabalho simultâneo de 
milhares de operários.     

b) o crescimento do mercado consumidor e a maior 
velocidade na distribuição das mercadorias inglesas, 
destacando o vínculo entre riqueza e uma boa relação 
entre oferta e procura.     

c) a força crescente dos sindicatos e das federações de 
trabalhadores na Inglaterra, enfatizando o princípio 
marxista de que apenas o trabalho permite a geração de 
riqueza.     

d) a produtividade do artesanato e o conhecimento da 
totalidade do processo produtivo pelos trabalhadores 
ingleses, relacionando a noção de riqueza ao acúmulo de 
metais nobres.     

e) a disciplina no trabalho e o parcelamento de tarefas 
presentes nas manufaturas e fábricas inglesas, associando 
o crescimento da riqueza à produtividade do trabalho.     

  
7. (Upf 2018)  Observe a charge a seguir.  
 

 
  
A charge retrata uma situação decorrente da Revolução 
Industrial. Sobre essa situação, analise as seguintes 
afirmações:  
  
I. No processo de produção, os operários foram submetidos 

a intensa divisão do trabalho. 
II. Houve intensa exploração do trabalho artesanal, em um 

contexto no qual cada trabalhador não tinha o direito de 
conhecer todo o processo de produção. 

III. Os operários, em cada seção da fábrica, controlavam a 
tanto a qualidade da matéria-prima quanto do produto 
final que ia para o mercado consumidor. 

IV. O produto da atividade industrial não dependia do 
conhecimento de todo o processo produtivo por parte 
do operário.  
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Está correto apenas o que se afirma em   
a) I e II.     
b) II e III.     
c) II e IV.     
d) I e III.     
e) I e IV.     
  
8. (Ufjf-pism 2 2018)  Leia a tabela abaixo, que apresenta 
dados relativos à expansão do transporte ferroviário francês 
no final do século XIX: 
 

Ano 
km  

explorados 
Viajantes 
(milhões) 

Toneladas 
(milhões) 

1869 16.938  4.272  5.508  

1875 19.746  4.786  8.136  

1890 33.550  7.942  11.759  

1900 38.044  14.063  16.557  

ORTIZ, Renato. Cultura e Modernidade, São Paulo: 
Brasiliense, 1998, p. 23. 

 
 
Tendo em vista o processo econômico apontado na tabela, 
que mudanças na esfera dos hábitos culturais são 
perceptíveis na vida cotidiana das pessoas nesse contexto?   
a) O retorno da vida burguesa para uma paisagem bucólica 

marcada pela beleza e tranquilidade do mundo rural;     
b) A rápida transformação dos mecanismos de comunicação 

graças à expansão dos telefones celulares e seus 
aplicativos capazes de conectar pessoas situadas em 
diversas partes do mundo;    

c) A necessidade da regulação nacional e internacional do 
Tempo, o que produziu um incremento na instalação de 
relógios públicos e a estruturação de um sistema de fusos 
horários que fosse capaz de regular viagens 
internacionais;     

d) O retorno da produção artesanal, baseada na valorização 
dos trabalhos manuais e na recusa às transformações 
industriais introduzidas pelas máquinas;     

e) A expansão do uso de bens de consumo duráveis que 
transformaram a vida e o cotidiano doméstico, tais como 
máquinas de lavar, ferro elétrico, geladeiras e 
eletrodomésticos em geral.     

  
9. (Pucrs 2018)  As transformações desencadeadas pela 
Revolução Industrial Inglesa foram muito mais sociais que 
técnicas, tendo em vista que é nessa fase que se 
aprofundam as diferenças entre ricos e pobres. 

(HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial Inglesa ao 
Imperialismo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1979). 

 
 
Sobre o impacto social da industrialização nas relações entre 
campo e cidade na Inglaterra, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O desenvolvimento agrícola e o cercamento dos campos 

para a criação de ovelhas expulsaram um número 
crescente de trabalhadores do campo para as cidades, 

constituindo um exército de mão de obra barata de 
reserva para a indústria. 

II. A industrialização encontrou as melhores condições para 
florescer em Londres, a maior cidade do reino, onde a 
monarquia, aliada à burguesia, abriu mão de impostos 
sobre a terra para favorecer o crescimento econômico. 

III. A indústria desencadeou a exploração extensiva e 
intensiva de recursos naturais, causando a poluição do ar 
e da água, com consequências graves, sobretudo, para a 
qualidade de vida das populações mais pobres. 

IV. O aumento da população urbana provocou uma crise de 
moradia, com o encarecimento dos aluguéis e a 
ocupação de lugares insalubres, o que tornou ainda mais 
precárias as condições de vida da classe operária. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) I, II e IV.    
d) I, III e IV.    
  
10. (Espm 2018)  Nenhuma outra inovação surgida com a 
economia industrial incendiou tanto a imaginação quanto a 
ferrovia, como testemunha o fato de ter sido o único 
produto da industrialização, do século XIX, totalmente 
absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. Mal 
tinham as ferrovias provado ser tecnicamente viáveis e 
lucrativas, em seu país de origem, e planos para sua 
construção já eram feitos na maioria dos países do mundo 
ocidental, embora sua execução fosse geralmente 
retardada. 
 

(Eric Hobsbawm. A Era das Revoluções) 
 
 
Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, o 
primeiro país a instalar uma moderna ferrovia e o que tal 
linha férrea transportava:  
a) Estados Unidos – imigrantes;     
b) Estados Unidos – ouro;    
c) Inglaterra – tecidos;     
d) Inglaterra – carvão;     
e) França – ferro.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
Antes da Revolução Industrial, havia o tempo da natureza, 
um ritmo de trabalho mais flexível, orientado pela natureza 
e pelas tradições da comunidade. Com a Revolução 
Industrial, o trabalho nas fábricas com as máquinas passou a 
ser repetitivo, mecanizado, disciplinado, controlado pelo 
relógio, um instrumento para regular o ritmo de trabalho 
dos operários. Gabarito [E].   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
O historiador inglês, E. P. Thompson, em sua importante 
obra “A formação da classe operária inglesa” apresenta as 
particularidades do surgimento da Primeira Revolução 
Industrial na Inglaterra no final do século XVIII. Mostrou 
como a burguesia exerceu um forte controle social sobre a 
incipiente classe operária que vivia em péssimas condições 
de trabalho, salário, alimentação e moradia, etc. Thompson 
quando associa o surgimento das fábricas com “a erosão de 
padrões de vida tradicionais”, faz alusão a mudança de 
comportamentos sociais dentro e fora das fábricas, ou seja, 
a burguesia exercia um forte controle social com uma 
disciplina bem rígida. O relógio passou a ser uma ferramenta 
importante. Gabarito [B]. 
 

   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A Primeira Revolução Industrial, restrita inicialmente à 
Inglaterra e, entre os séculos XVIII e XIX expandida a outros 
países europeus teve como marcas a substituição do homem 
pela máquina, em especial aquela movida a vapor e usada 
para a fabricação de tecidos, o que acelerou e aumentou 
significativamente a produção.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
O texto faz referência a um fenômeno que foi, ao mesmo 
tempo, causa e consequência da Revolução Industrial na 
Inglaterra: os cercamentos. Tal prática, que consistia na 
tomada das terras dos pequenos camponeses pelos grandes 
senhores de terra, provocou grande êxodo rural e causou 
muita fome e miséria entre os camponeses, levando a 
manifestações como a descrita no enunciado.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 

Um dos fatores que contribuíram para a ocorrência da 
Revolução Industrial na Inglaterra foi a ocorrência dos 
cercamentos: os grandes proprietários de terra ingleses 
“cercavam” as terras dos pequenos proprietários e os 
expulsavam do campo. Tal fenômeno favoreceu a 
concentração fundiária e a formação de uma massa de 
desempregados que migrou para as cidades e passou a 
trabalhar nas fábricas recém-inauguradas.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. Adam Smith em sua 
obra clássica “Investigação sobre a natureza e as causas da 
riqueza das nações”, de 1776, criticou o mercantilismo e 
defendeu o liberalismo econômico pautado na não 
intervenção do Estado na economia, livre cambismo, livre 
concorrência, racionalizar a produção através da divisão 
social do trabalho gerando mais eficiência, lucro e riqueza.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
A afirmativa [II] está incorreta porque o trabalho fortemente 
explorado foi o fabril e não havia, oficialmente, a proibição 
para o trabalhador de conhecer todos os setores nas 
fábricas; 
A afirmativa [III] está incorreta porque o controle de 
qualidade, em especial do produto final, não era função dos 
operários.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A questão aponta para o impacto social com a chegada da 
Primeira Revolução Industrial na França na segunda metade 
do século XIX com o advento das ferrovias e a necessidade 
de controle do tempo em função de uma demanda de 
viajantes que crescia de maneira considerável. Somente a 
alternativa [C] está correta.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A afirmativa [II] está incorreta porque Londres não foi a 
principal cidade na qual a industrialização floresceu. 
Manchester, por exemplo, foi bem mais importante.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
As ferrovias surgem junto com a Revolução Industrial, na 
Inglaterra. Serviam, principalmente, para transportar carvão 
mineral, o principal combustível para as primeiras máquinas 
surgidas.   
 
 


