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A dinamização da economia capitalista com  

a industrialização 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo principal compreender os impactos da 

industrialização, sobretudo na Europa, identificando as transformações que ocorreram no processo de 

transição do artesanato para a indústria moderna. Além disso, pretende-se conhecer as fases da 

Revolução Industrial, suas principais características e o significado de classe operária e de classe 

burguesa. Para atingir tais objetivos, os estudantes analisarão diferentes fontes iconográficas do  

período, assim como depoimentos, vídeos e gráficos. O desenvolvimento desta sequência didática está 

baseado no protagonismo dos estudantes e na resolução de situação-problema.   

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e analisar os impactos da industrialização, principalmente na Europa. 

• Identificar as transformações que ocorreram no processo de transição do artesanato para 
a indústria moderna. 

• Compreender o significado de classe operária e classe burguesa. 

• Conhecer as fases da Revolução Industrial e identificar suas principais características. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

As revoluções inglesas e os 
princípios do liberalismo. 

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século 
XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. 

Revolução Industrial e seus 
impactos na produção e circulação 
de povos, produtos e culturas. 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação 
de povos, produtos e culturas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Efeitos da Revolução Industrial  

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos estudantes: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: 3 fontes impressas para o estudante, caderno, lápis, caneta, dicionário e borracha  
Materiais de referência:  

• Charge sobre a poluição no rio Tâmisa produzida em 1858, durante o “Grande Fedor”. Disponível em: 
<www.branchcollective.org/?attachment_id=1308>.  

• Depoimento sobre as condições do rio Tâmisa feita em 1855. Disponível em: 
<https://webs.bcp.org/sites/vcleary/modernworldhistorytextbook/industrialrevolution/PSLondon.html>.  

• Imagem atual do rio Tâmisa. Disponível em: <http://scienceline.org/2014/01/on-the-ground-new-challenges-for-the-
river-thames>. (Acessos em: 31 jul. 2018.) 

Caso não possa imprimir as fontes para os estudantes, utilize outra forma de apresentação delas.  

Inicie a aula realizando um levantamento dos conhecimentos dos estudantes sobre a Revolução 

Industrial, perguntando à sala o que foi esse evento histórico e como modificou o mundo. Espera-se que os 

estudantes mencionem que a Revolução Industrial gerou impactos profundos na produtividade e circulação 

de povos e culturas. Eles também podem citar a substituição do trabalho manual pela máquina, assim como 

apontar os avanços das tecnologias e alterações na forma de percepção de tempo e espaço. Escute as 

respostas dos estudantes e complemente-as com as informações que achar necessárias, ressaltando que 

os efeitos da Revolução Industrial persistem até a atualidade.  

Explique que a Revolução Industrial foi um processo de intensas transformações no âmbito 

social e econômico que se iniciou na Inglaterra durante o século XVIII, e que posteriormente se 

espalhou para outros países, sobretudo da Europa e da América Norte.  

Para fins didáticos, convencionou-se dividir a Revolução Industrial em fases. A primeira fase 

ocorreu por volta de 1760, com a invenção do motor a vapor de James Watt e os teares mecânicos, 

ocasião em que foram feitas as primeiras substituições das manufaturas pelas maquinofaturas. A 

segunda fase da Revolução Industrial se iniciou aproximadamente em 1850, período no qual foram 

inventados o gerador elétrico e o motor a combustão interna, possibilitando o invento de lâmpadas e 

motores elétricos, automóveis, aviões, entre outras tecnologias. Por fim, a terceira fase da Revolução 

Industrial começou por volta de 1960, e é marcada pela origem da informática, da internet, da 

comunicação via satélite, da robótica, entre muitas outras tecnologias. Ressalte aos alunos que, frente 

à aceleração tecnológica (robôs avançados, internet das coisas, impressão 3D, carros autônomos, etc.) 

e seus efeitos econômicos e sociais em nossos dias, alguns pesquisadores já falam no início de  

uma quarta fase, a denominada Indústria 4.0, enquanto outros preferem apontar que vivemos o 

desdobramento acelerado da terceira fase da Revolução Industrial em nossos dias. 

Esclareça que nesta aula será abordada a primeira fase, momento em que houve a formação 

e consolidação de duas classes sociais antagônicas: a burguesia e o operariado. Explique que, de 

maneira geral, pode-se afirmar que a classe burguesa era formada pelos grandes comerciantes e 

industriais; já a classe operária era constituída pelos trabalhadores, ou seja, aqueles que vendiam a 

sua força de trabalho aos burgueses.  
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Pontue que durante o processo da Revolução Industrial a diferença econômica e social entre 

esses dois grupos se intensificou. Ressalte que no século XIX as condições laborais e de vida dos 

trabalhadores europeus eram precárias, seja pelas longas jornadas e baixa remuneração, pela ausência 

de regulamentação legal de suas funções, ou, até mesmo, pela carência de serviços sanitários adequados 

e péssimas condições de trabalho e habitacionais em que viviam com suas famílias. 

Um dos primeiros reflexos da industrialização foi o processo de rápida urbanização. Londres, 

a capital da Inglaterra, teve uma explosão demográfica a partir da Revolução Industrial. No século XIX, 

por exemplo, a população de Londres quadruplicou. 

Apresente o gráfico “Evolução da população de Londres”. Peça para os estudantes acompanharem 

atentamente a análise e retirarem suas dúvidas, pois, no final da aula, farão a análise de um gráfico 

semelhante. 

 

Gráfico elaborado para esta sequência didática. Fonte dos dados: Old Bailey. 

Explique que esse gráfico apresenta duas informações básicas, no eixo horizontal temos os 

anos e no eixo vertical o número de habitantes da cidade. O ano de 1760 representa o marco inicial da 

Revolução Industrial. Observa-se que a partir do início do século XIX houve um significativo aumento 

da população na cidade de Londres, resultante, dentre outros fatores, do êxodo rural. As pessoas da 

área rural migraram para as cidades devido às mudanças impostas pela chamada Lei de Cercamentos 

(estabelecida desde século XVI), que passava as terras comunais dos camponeses para as mãos de 

grandes senhores. Pontue que, a partir do século XVIII, a migração do campo para a cidade resultou 

no aumento da população de Londres e teve relação direta com a Revolução Industrial.  

Esse aumento populacional gerou um processo de urbanização desordenado, de modo que a 

população pobre ficava exposta à falta de moradias e de serviços públicos. A burguesia criou condições 

de se afastar desse cenário, habitando regiões distantes das fábricas fuliginosas e dos bairros operários. 

Nesse momento, pergunte aos estudantes se eles acreditam que a revolução favoreceu a todos. 
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Espera-se que eles sejam capazes de observar que a burguesia recebeu vantagens, já que os operários 

ficaram cada vez mais distantes do acesso aos progressos da lógica capitalista.  

Ressalte a questão da poluição da água e do ar durante a Revolução Industrial. A qualidade do 

ar era péssima devido ao uso do carvão como a principal fonte de energia das fábricas. Em relação à 

água, comente que, já no século XIX, o Tâmisa, rio que corta a cidade de Londres, era considerado 

poluído e sem vida. As fábricas, assim como parte da população, despejavam resíduos e esgoto 

doméstico no leito do rio devido à falta de saneamento. Além disso, no século XIX existiam muitos 

curtumes em Londres e, nessa época, era comum que a carcaça de animais, vísceras e os resíduos da 

produção fossem jogados no rio, o que aumentava o mau cheiro.  

Apresente uma imagem atual do rio Tâmisa. Explique que, a partir do século XX, houve uma 

política do Estado inglês de afastar as fábricas poluentes do centro urbano de Londres e tratar o esgoto 

residencial e comercial antes de este ser despejado no rio. Hoje o rio é quase limpo, e muitos peixes, 

como o salmão, voltaram a se reproduzir na cabeceira do rio Tâmisa. Pontue que o Tâmisa é um 

exemplo de que podemos recuperar os rios poluídos que existem no Brasil e no mundo. 

Explique aos estudantes que, nesta aula, eles trabalharão com a interpretação de três fontes 

relacionadas à Revolução Industrial. Um gráfico sobre o crescimento da população mundial, uma 

charge sobre a poluição do rio Tâmisa, feita em 1858, e um depoimento de um viajante sobre o Tâmisa 

feito em 1855. Entregue as fontes impressas para os estudantes e, depois, passe o questionário na 

lousa. Peça para os estudantes retirarem uma folha do caderno, preencherem um cabeçalho com seus 

dados pessoais, copiarem o questionário da lousa e responderem às questões. O questionário deverá 

ser entregue no final da aula. 

Fonte 1: Gráfico sobre a população mundial a partir de 1750 

 

Elaboração para esta sequência didática. Fonte: Our World Data.  
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Fonte 2: Charge sobre a poluição no rio Tâmisa.  

Produzida em 1858 durante o “Grande Fedor” que infestou Londres no verão desse ano.  

A charge foi publicada originalmente na revista Punch, em 10 de julho de 1858. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Stink#/media/File:The_silent_highwayman.jpg>. Acesso em: 10 

out. 2018. 

Fonte 3: Depoimento sobre as condições do rio Tâmisa feito em 1855  

Observações sobre a sujeira do Tâmisa: 

“Senhor, 

Atravessei hoje, a vapor, o espaço entre Londres e Hungerford Bridges entre a 

uma hora e as duas e meia. [. . .] A aparência e o cheiro da água chamaram imediatamente 

a minha atenção. Todo o rio era um líquido marrom-claro opaco. [. . .] O cheiro era 

muito ruim e comum a toda a água; era o mesmo que agora vem dos buracos das 

ruas; o rio inteiro um verdadeiro esgoto. Tendo acabado de voltar do ar do campo, 

talvez eu tenha sido mais afetado por ela do que outros; mas acho que não poderia ter 

continuado até Lambeth ou Chelsea, e fiquei contente de encontrar nas ruas uma 

atmosfera que, exceto perto dos buracos, achei muito mais agradável do que no rio. 

Penso que é um dever registrar esses fatos, que eles podem ser levados à atenção 

daqueles que exercem o poder ou têm responsabilidade em relação à condição do nosso 

rio; não há nada de figurativo nas palavras que empreguei ou algum tipo de exagero; elas 

são a verdade pura e simples. [. . .] Certamente não deveriam permitir que o rio que flui 

por tantos quilômetros através de Londres se tornasse um esgoto de fermentação. [. . .] 

Atenciosamente,  

Professor Faraday.”  

The life and letters of Faraday (1870), Vol. 2, 358.  

Disponível em: <https://archive.org/details/cu31924012319699/page/n19>. Acesso em: 10 out. 2018. Tradução do autor. 

Questionário 

1. Segundo o gráfico, o que ocorre com a população mundial após o início da Revolução Industrial? 
Quais os motivos dessa variação populacional? 

2. Quais as consequências do aumento brusco da população mundial, sem planejamento, 
principalmente nas grandes cidades? 

3. O que é mostrado na charge sobre a poluição do rio Tâmisa de 1858? Por que o personagem no 
barco é uma caveira? 

4. Sobre o que o professor Faraday escreve em 1855? 

5. Estabeleça relações entre a charge sobre a poluição do rio Tâmisa de 1858 e o depoimento de 
Faraday, feito três anos antes. O que a produção dessas fontes indica? 

6. Faça um pequeno texto estabelecendo relações entre as 3 fontes apresentadas.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Stink#/media/File:The_silent_highwayman.jpg
https://archive.org/details/cu31924012319699/page/n19
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Respostas esperadas 

1. Segundo o gráfico, existe uma explosão da população mundial a partir da Revolução Industrial. A 
Revolução Industrial e os seus desdobramentos representam o elemento de maior responsabilidade 
sobre esse aumento populacional, já que possibilitou o aumento da produção de alimentos, da 
invenção de medicamentos e das melhorias de saneamento básico a longo prazo.  

2. O aumento da população causou muitos problemas, como a poluição da água e do ar, a falta de 
moradia adequada para todas as pessoas, a falta de trabalho, o excesso de lixo, o aumento da 
retirada de recursos da natureza, entre muitos outros problemas. 

3. A charge mostra uma caveira em um barco no rio Tâmisa. O rio está totalmente poluído, com 
animais mortos boiando no rio. A caveira simboliza a morte; talvez o autor da charge queira 
associar esse símbolo à morte do rio. 

4. Ele escreve sobre a poluição do rio Tâmisa, afirma que o rio cheira muito mal, principalmente em 
Londres. Ele afirma que o rio é um “esgoto de fermentação”. 

5. As duas fontes, a charge e o depoimento de Faraday, denunciam a poluição das águas do rio Tâmisa. 
A produção dessas duas fontes na mesma época indica que já existia no período a preocupação 
com a poluição do rio. 

6. As três fontes apresentadas, o gráfico, a charge e o depoimento, mostram duas das principais  
consequências da Revolução Industrial, o crescimento populacional desordenado e a poluição, 
sobretudo nas grandes cidades, como Londres. 

No final da aula, recolha os questionários, corrija-os e os devolva na próxima aula. 

 

Aula 2 – O tempo do artesão e o tempo da indústria, as três fases da Revolução 

Industrial 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: laboratório de informática ou sala de aula  
Organização dos estudantes: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: três tabelas impressas para cada estudante, caderno, lápis, borracha e caneta  
Materiais de referência:  

• Imagem de artesã trabalhando em tear manual. Disponível em: <https://oppeace.org/wp-
content/uploads/2017/04/craftsman-1839920_1920.jpg>.  

• Vídeo Tear mecânico em Bluesville. Disponível em: <https://vimeo.com/72254863>.  

• Site Colonial Williamsburg. Disponível em: <www.history.org/foundation/journal/winter07/weaving.cfm>.  
(Acessos em: 31 jul. 2018.)  

Caso não consiga projetar o vídeo, disponibilize para as estudantes imagens do site “Williamsburg”, que mostra teares do 
século XVIII.   

Inicie a aula devolvendo os questionários realizados na aula anterior, e faça uma síntese da 

relação entre a Revolução Industrial e o processo de urbanização desordenado. Destaque também as 

duas classes sociais antagônicas que se formaram com a Revolução Industrial, a burguesia e o proletariado.  

Pergunte aos estudantes de que forma o processo da Revolução Industrial alterou as formas 

de percepção de tempo, assim como do próprio processo produtivo. Espera-se que eles sejam capazes 

https://oppeace.org/wp-content/uploads/2017/04/craftsman-1839920_1920.jpg
https://oppeace.org/wp-content/uploads/2017/04/craftsman-1839920_1920.jpg
https://vimeo.com/72254863
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de afirmar que houve um aumento no ritmo de produção. Complemente dizendo que, ao longo das 

fases da Revolução Industrial, a especialização se tornou cada vez mais relevante para o aumento da 

produtividade. Os operários foram ficando cada vez mais distantes da totalidade do processo 

produtivo, visto que suas responsabilidades se tornaram segmentadas. Nesse contexto, o controle da 

produção foi progressivamente transferido aos proprietários das indústrias e dos maquinários. 

Para exemplificar esse processo de expropriação do trabalhador com relação a seu tempo e 

seu controle sobre a produção, questione os estudantes sobre as roupas que estão vestindo. Pergunte 

a eles como e do que foram feitas? De onde vem a matéria-prima? Onde compraram as roupas? 

Espera-se que mencionem as fábricas, o algodão, assim como o local onde compraram.  

Explique que hoje a maior parte das roupas são produzidas em fábricas, por operários que 

trabalham em grandes máquinas que produzem o tecido. Pontue que até a primeira metade do século 

XVIII todas as roupas usadas eram produzidas por artesãos.  

Se possível, mostre a imagem de uma artesã trabalhando em um tear manual. Mostre que a 

artesã utiliza apenas alguns pedaços de madeira e os fios para a produção do tecido. Ela deixa vários 

fios na vertical e depois, com as mãos, passa o fio na horizontal de um lado para o outro. Ressalte que, 

nesse trabalho artesanal, o trabalhador executa o movimento sem auxílio da máquina. 

Em seguida, comente que a busca de produtividade do trabalho (aumento dos resultados da 

produção através da racionalização do tempo e dos meios de trabalho) pode esbarrar em certos limites 

inerentes às capacidades humanas normais para realizá-lo. Quando esses limites são ultrapassados 

ocorre o processo de intensificação do trabalho, resultando, por exemplo, no desgaste e na fadiga.   

Explique que na lógica capitalista, inaugurada com a Revolução Industrial, a posse do tempo 

de trabalho está sob o controle dos proprietários dos meios de produção e não do trabalhador. Pontue 

que antes da Revolução industrial as roupas eram produzidas por artesãos e, dependendo da posição 

social, pelas próprias pessoas que as utilizavam. Esclareça que a partir do século XVIII a produção têxtil 

começou a mudar, e teares mecânicos foram introduzidos em larga escala nas fábricas. 

Se possível, mostre o vídeo Tear mecânico em Bluesville. Nesse vídeo, demonstra-se o 

funcionamento de um tear mecânico semelhante aos primeiros teares da primeira Revolução 

Industrial. Muitos desses teares foram colocados em galpões, e assim surgiram as primeiras fábricas. 

Ainda na primeira fase da Revolução Industrial, esses teares foram conectados a motores a vapor, não 

necessitando da ação humana. Com isso, o ritmo do trabalho passou a ser ditado pelo processo 

industrial e de acordo com o tempo da máquina.  

Pontue que essa é parte da realidade atual, em que as máquinas passaram a mediar inclusive as 

relações sociais. Na sequência, comente que as formas de comunicação e acesso às culturas se ampliaram 

significativamente. Pergunte aos estudantes se eles são capazes de acompanhar todas as notícias  

diariamente. Espera-se que eles afirmem uma necessidade de conexão constante. Pergunte a eles se é 

possível estabelecer uma relação com a interconectividade atual e a Revolução Industrial. Espera-se que 

eles afirmem que sim, na medida em que a máquinas e a aparelhos eletrônicos passaram a ocupar cada 

vez mais espaço no cotidiano das pessoas, impondo um ritmo específico de produção e interação.  
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Após essa breve reflexão sobre a importância da presença das máquinas, peça para os 

estudantes formarem trios. Entregue para cada grupo três tabelas relativas às três fases da Revolução 

Industrial. Disponibilize material para a pesquisa (livros e, se possível, sites de referência). O objetivo 

do preenchimento das tabelas é que eles façam pesquisas de forma autônoma e troquem informações 

entre eles. Além disso, é uma forma de registrar os principais pontos de cada uma das fases.  

Tabela 1 

Primeira fase da Revolução Industrial 

Período: 

Principais inventos: 

 

 

Principais características: 

 

 

 

Tabela 2 

Segunda fase da Revolução Industrial 

Período: 

Principais inventos: 

 

 

Principais características: 

 

 

 

Tabela 3 

Terceira fase da Revolução Industrial 

Período: 

Principais inventos: 

 

 

Principais características: 
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Finalizada a atividade, reserve 10 minutos para preencher as tabelas junto com os grupos. 

Pergunte a cada trio o que foi inserido em cada campo, fazendo uma correção coletiva. Anote na lousa 

os principais pontos de cada fase.  

Tabelas resolvidas (Para o professor) 

Tabela 1 

Primeira fase da Revolução Industrial 

Período: 1760 até 1850 (aproximadamente) 

Principais inventos: Motor movido a vapor de James Watt, tear mecânico, máquina fiadeira,  

barco movido a vapor, trem (maria-fumaça). 

 

Principais características: Substituição das manufaturas pelas maquinofaturas. Aumento da velocidade 

no transporte marítimo e terrestre. Ferrovias se espalham pelo mundo. Poluição do ar e das  

águas, desigualdade entre burgueses e trabalhadores. Aumento populacional, aumento das epidemias.  

Tabela 2 

Segunda fase da Revolução Industrial 

Período: 1850 até 1960 (aproximadamente) 

Principais inventos: Dínamo, o mesmo que gerador elétrico; com ele foram desenvolvidos a lâmpada, o telégrafo  
e depois  

o telefone; invento do rádio, da televisão. Motor a combustão interna, que possibilitou o invento do automóvel,  
do avião, 

das motocicletas e trens mais rápidos. 

Principais características: Transformou o mundo no que conhecemos hoje, com telefone, automóveis, aviões, cidades  

iluminadas, pessoas nos grandes centros urbanos, o mundo conectado. 

Por outro lado, o aumento da produção levou à busca de novos mercados e fontes de recursos, o que culminou nas  

duas guerras mundiais. 

Tabela 3 

Terceira fase da Revolução Industrial 

Período: 1960 até a atualidade (aproximadamente) 

Principais inventos: Clonagem, transgênicos, nanotecnologia, satélites espaciais, robótica, automação das fábricas, 
internet, 

computadores, celulares e smartphones, armazenamento dos dados na “nuvem”, etc. 

Fontes alternativas de energia (etanol, energia solar, nuclear, eólica, painéis fotovoltaicos). 

Principais características: É a fase da Revolução Industrial vivida por nós. Por um lado, o mundo está praticamente todo  

conectado, fatos que ocorrem em um determinado lugar do mundo são vistos, ao vivo, por milhões de pessoas em todos  

os lugares do planeta, o acesso à informação está no bolso através do celular e da internet. Por outro lado, a terceira  

fase da Revolução Industrial representa o aumento do desemprego, da concentração de renda e 

da desigualdade local e global. 
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Peça para eles entregarem as fichas para que você faça as devidas correções.  

Dadas as condições de sua turma de alunos, veja a possibilidade de encaminhar a seguinte 

atividade. Fazer uma redação em casa para a próxima aula. O tema será “Produção de roupas antes e 

depois da Revolução Industrial”. Explique que eles devem pensar como as suas roupas seriam 

produzidas se eles vivessem no século XVI, antes da Revolução Industrial, e como suas roupas são 

produzidas hoje. Solicite que destaquem a importância da Revolução Industrial para a mudança na 

forma de produção e aquisição do produto, pautando-se pelas três fases da Revolução Industrial. 

Espera-se que os estudantes façam uma reflexão que reconheça a importância das máquinas na forma 

de produção (introdução das máquinas) e de apropriação do produto (lojas, marcas, internet). Além 

disso, eles devem mencionar as mudanças sociais envolvidas, especialmente na primeira fase, com a 

formação das duas classes sociais (operariado e burguesia).  

Explique que eles devem entregar a redação na aula seguinte, quando você deve devolver as 

fichas corrigidas. Lembre-se de fazer duas cópias de cada uma delas, de modo que cada membro do 

trio tenha uma ficha referente a cada fase da Revolução Industrial. Eles devem fixá-las no caderno.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada estudante: 

• Reconheceu os impactos da industrialização, principalmente na Europa. 

• Identificou as transformações que ocorreram no processo de transição do artesanato para 
a indústria moderna. 

• Compreendeu o significado de classe operária e classe burguesa. 

• Conheceu as fases da Revolução Industrial e identificou suas principais características. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque (A) se a afirmativa se referir ao trabalho artesanal ou (F) se ela se referir ao sistema fabril. 

a) Neste processo produtivo, o trabalhador controla seu tempo e o seu ritmo de trabalho. (    ) 

b) O trabalhador executa apenas parte da produção da mercadoria, não tendo conhecimento de 

todo o processo produtivo dela. (    ) 

c) A maior parte dos produtos que compramos hoje é feita neste tipo de sistema produtivo. (    ) 

d) Neste processo produtivo, em geral a matéria-prima e as ferramentas necessárias para a 

produção são do próprio trabalhador. (    ) 
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2. Marque (V) se a afirmação for verdadeira e (F) se a afirmação seja falsa. Corrija as afirmações falsas 
de modo que fiquem verdadeiras. 

a) A Revolução Industrial é um processo de avanço tecnológico que teve início na Inglaterra 

e mudou apenas a tecnologia, não interferindo na forma de viver dos seres humanos. (    ) 

b) A Revolução Industrial, na maioria das vezes, é dividida em três fases. Nós vivemos a terceira 

fase da Revolução Industrial, e alguns já apontam que, nos dias atuais, estamos começando a 

quarta fase. (    ) 

c) A Revolução Industrial trouxe apenas benefícios para o ser humano e o planeta Terra. (    ) 

d) Com a Revolução Industrial houve um aumento populacional no planeta. (    ) 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) A – A afirmativa se refere ao trabalho artesanal. 

b) F – A afirmativa se refere ao sistema fabril. 

c) F – A afirmativa se refere ao sistema fabril. 

d) A – A afirmativa se refere ao trabalho artesanal. 

2.  

a) Afirmação falsa. Correção esperada: A Revolução Industrial é um processo de avanço 

tecnológico que teve início na Inglaterra e mudou a tecnologia, interferindo muito na forma 

de viver dos seres humanos. 

b) Afirmação verdadeira. 

c) Afirmação falsa. Correção esperada: A Revolução Industrial trouxe muitos benefícios para 

o ser humano, mas também trouxe muitos problemas, como a urbanização desorganizada, 

a poluição, a produção de lixo, o desmatamento, entre outros. 

d) Afirmação verdadeira. 


