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Simulado sobre Revolução Industrial 
Concurso Professor de História 

 
01. (Ano:2015/Banca:CESPE) Iniciada nas últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, a            
Revolução Industrial é um processo que se prolonga no tempo. A partir de meados do               
século XIX, ela conheceu novo e extraordinário impulso, etapa normalmente definida como            
Segunda Revolução Industrial. Esse período é assinalado pela difusão do uso do aço, da              
eletricidade e do petróleo, entre outras inovações. Com referência a esse período da             
moderna industrialização, julgue (C ou E) o próximo item. 
O ritmo da industrialização europeia, principalmente na Alemanha, Inglaterra e Itália, foi            
prejudicado pelo encarecimento das novas formas de energia e pela falta de mão de obra,               
decorrente da emigração em massa de europeus para os EUA e para a América do Sul. 
 
Certo  Errado 
 
02. (Ano:2015/Banca:CESPE) Iniciada nas últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, a            
Revolução Industrial é um processo que se prolonga no tempo. A partir de meados do               
século XIX, ela conheceu novo e extraordinário impulso, etapa normalmente definida como            
Segunda Revolução Industrial. Esse período é assinalado pela difusão do uso do aço, da              
eletricidade e do petróleo, entre outras inovações. Com referência a esse período da             
moderna industrialização, julgue (C ou E) o próximo item. 
Incrementou-se o comércio internacional, tendo havido, ainda, expansão econômica da          
América Latina, particularmente da economia primária e de exportação. 
 
Certo  Errado 
 
03. (Ano:2015/Banca:CESPE) Iniciada nas últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, a            
Revolução Industrial é um processo que se prolonga no tempo. A partir de meados do               
século XIX, ela conheceu novo e extraordinário impulso, etapa normalmente definida como            
Segunda Revolução Industrial. Esse período é assinalado pela difusão do uso do aço, da              
eletricidade e do petróleo, entre outras inovações. Com referência a esse período da             
moderna industrialização, julgue (C ou E) o próximo item. 
A utilização de novos materiais e fontes de energia ampliou a capacidade de produção e               
consolidou o capitalismo como sistema dominante. 
 
Certo  Errado 
 
04. (Ano:2015/Banca:CESPE) Iniciada nas últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, a            
Revolução Industrial é um processo que se prolonga no tempo. A partir de meados do               
século XIX, ela conheceu novo e extraordinário impulso, etapa normalmente definida como            
Segunda Revolução Industrial. Esse período é assinalado pela difusão do uso do aço, da              
eletricidade e do petróleo, entre outras inovações. Com referência a esse período da             
moderna industrialização, julgue (C ou E) o próximo item. 
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O processo industrial expandiu-se para os diferentes continentes e, simultaneamente, o           
sistema financeiro internacionalizou-se. 
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2018/Banca:FCC) O movimento ludista que agitou o meio operário e fabril da             
Inglaterra foi caracterizado por um conjunto de ações de contestação, entre as quais se              
destaca 
a) a organização de ocupações de fábricas, visando expropriá-las dos capitalistas           
proprietários. 
b) a deflagração de greves e motins em aliança com os camponeses, contra a monarquia. 
c) o incêndio sistemático às fábricas, consideradas obsoletas e responsáveis pelos           
acidentes de trabalho. 
d) a formação de um partido operário para lutar pelo direito de voto nas eleições               
parlamentares. 
e) a destruição de máquinas fabris, consideradas responsáveis pelo desemprego dos           
trabalhadores manuais. 
 
06. (Ano:2018/Banca:FCC) A disseminação do modelo fabril, na Europa do início do século             
XIX, implicou em inovações na organização do trabalho, tais como 
a) o controle do tempo para realizações de tarefas pelos trabalhadores, a divisão do              
trabalho e a imposição de regras disciplinares rígidas no interior das fábricas. 
b) a separação do trabalho entre indústria e agricultura, o cercamento dos campos para              
racionalizar a produção agrícola e o incentivo à imigração de trabalhadores. 
c) a transformação das fábricas em prisões, nas quais os operários eram confinados com              
suas famílias até que se cumprisse a cota de produção, e o emprego de máquinas a vapor. 
d) a vigilância contínua aos trabalhadores, a proibição da presença de mulheres nas             
fábricas e a especialização do trabalho segundo o grau de escolaridade do operário. 
e) a criação das primeiras leis trabalhistas e a pulverização dos operários em pequenas              
unidades fabris, para melhor assegurar o seu controle disciplinar. 
 
07.(Ano:2018/Banca:FCC) Sobre o processo histórico conhecido como a chamada “Terceira          
Revolução Industrial”, ocorrida a partir dos anos 1980, considere: 
I. Este processo foi marcado pelo impacto das novas tecnologias de automação, informação             
e comunicação no processo produtivo, sobretudo nas indústrias. 
II. O desenvolvimento da robótica é comumente citado como parte desse processo e de              
seus elementos desencadeadores. 
III. Houve diminuição da circulação de capital entre as nações, em contraponto ao aumento              
do fluxo de pessoas em busca de emprego. 
IV. Provocou um aumento do aparato de regulamentação jurídica e da presença do Estado              
nacional na economia. 
Está correto o que consta APENAS de 
 a) I e III. 
 b) I e II. 
 c) III e IV. 
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 d) II e IV. 
 e) I, III e IV. 
 
08. (Ano:2017/Banca:CETREDE) Uma revolução industrial é caracterizada por mudanças         
abruptas e radicais, motivadas pela incorporação de tecnologias, tendo desdobramentos          
nos âmbitos econômico, social e político. Segundo teóricos, o mundo passa por uma             
transição de época e estaria no início da 4ª revolução industrial ou da chamada Indústria               
4.0. O desenvolvimento e a incorporação de inovações tecnológicas vão mudar           
radicalmente o mundo como o conhecemos e moldar a indústria dos próximos anos. 
 
Observando os acontecimentos, analise as afirmativas a seguir sobre a revolução industrial. 
 
I. A Indústria 4.0 não se define por cada uma das tecnologias isoladamente, mas pela               
convergência e sinergia entre elas. 
II. Está ocorrendo uma conexão entre o mundo digital, o mundo físico, que são as “coisas”,                
e o mundo biológico, que somos nós. 
III. As três revoluções industriais tiveram início nos países subdesenvolvidos. 
IV. A primeira revolução aconteceu movida por tecnologias mecânicas como máquinas a            
vapor e as ferrovias. 
V. A segunda revolução aconteceu na Inglaterra, tendo como principais inovações a            
eletricidade e seu emprego. 
VI. A terceira revolução se iniciou na década de 1960, foi o advento da informática e da                 
tecnologia da informação. 
 
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 
 a) I – II – III – IV. 
 b) II – IV – V – VI. 
 c) I – II – III – VI. 
 d) III – IV – V – VI.  
 e) I – II – IV – VI. 
 
09. (Ano:2017/Banca:Quadrix) Alguns dos mais importantes fundamentos da civilização         
ocidental foram lançados na Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). Esse legado           
apresenta-se em múltiplos aspectos, entre os quais podem ser citados as artes, a filosofia, a               
política e o direito. Nos mil anos que se seguem à queda de Roma, a Europa se ruraliza, a                   
economia mercantil sofre grande refluxo e verifica-se a ascendência, não apenas religiosa,            
de uma instituição centralizada e de extrema capilaridade – a Igreja Católica. A Baixa Idade               
Média anuncia profundas transformações que atingem a culminância no início da Idade            
Moderna. Entre os séculos XVI e XVIII, o Ocidente se reinventa geográfica, política e              
culturalmente. Em fins do século XVIII, a partir da Inglaterra, a Revolução Industrial             
inaugura uma nova era para uma história crescentemente globalizada.  
Tendo as informações acima como referência inicial, julgue o item, relativo à história do              
mundo ocidental. 
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A Revolução Industrial, que alterou radicalmente os padrões vigentes da economia, pouco            
impacto exerceu na estrutura da sociedade ocidental, mantendo-se praticamente         
inalterados os regimes políticos oriundos da Idade Moderna. 
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano:2016/Banca:CONSULPLAN) Trecho I  
 
“O conceito de modo de produção se refere a um modelo que explica a maneira de produzir                 
em um determinado contexto histórico. Esse modelo explicativo pretende abarcar uma           
leitura de todas as relações de trabalho possíveis e de suas características nos diversos              
contextos espaço-temporais. Assim, os modos de produção não devem ser analisados           
evolutivamente. Isso quer dizer que a escravidão pode coexistir e até surgir após um              
período de trabalho servil, porque um modo de produção predominante coexiste e interage             
com várias outras relações de produção em um mesmo contexto.”          
(Hobsbawm, 1998, p. 178-179.)  
 
Trecho II 
 
“O conceito de modo de produção foi desenvolvido por Marx e Engels para designar a               
maneira pela qual determinada sociedade se organiza visando garantir a produção das suas             
necessidades materiais, de acordo com o nível de desenvolvimento de suas forças            
produtivas.”          (Disponível em: http://www.pcb.org.br/portal/docs/modosdeproducao.pdf.)  
 
Tendo em vista o conceito marxista de modo de produção e os trechos em destaque,               
podemos considerar corretamente que:  
a) O modelo de modo de produção refere-se especificamente aos aspectos econômicos de             
uma sociedade, dentro da visão materialista de Marx, excluindo os demais setores. 
b) É preciso ter claro que o modo de produção ajuda a compreender a realidade, mas não é                  
a realidade. É uma forma didática, utilizada pelos estudiosos para caracterizar e analisar os              
períodos pós-capitalistas. 
c) Hobsbawm entende a noção de mundo do trabalho como a condição na qual os sujeitos                
estão inseridos ao construírem suas relações de trabalho, o que condiz com o conceito              
marxista de modo de produção. 
d) Não se pode estimar o valor dos modos de produção na evolução das sociedades, pois é                 
preciso entendê-los como processos dissociados de uma participação da sociedade como           
um todo, ligados apenas às classes produtoras. 
e) É impossível a presença, nas formações sociais reais existentes, de características            
mescladas de diferentes modos de produção, pois como são de acordo com a dialética              
marxista, é necessário que um seja todo destruído para que o outro surja.  
 
GABARITO 
01. Errado 
02. Certo 
03. Certo 
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04. Errado 
05. e 
06. a 
07. b 
08. e 
09. Errado 
10. c 
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