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1. Na Europa, até o século XVIII, o passado era o modelo para o presente e para o futuro. O 

velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas 

também da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como 

deveriam ser feitas. Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão 

relevante. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito 

mais marcante do que sua semelhança com o que havia antes.   

(Adaptado de Eric Hobsbawm, O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade 
contemporânea?, em: Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998,  

p. 37-38.)  
 

a) Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao 

passado?  

b) De que maneiras a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX alterou o sistema de 

produção?  

 

 

2.  
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A Revolução Industrial provocou grandes mudanças em algumas cidades inglesas a partir de 

finais do século XVIII. A imagem de Birmingham, de 1886, e o fragmento do romance Tempos 
difíceis, publicado em 1854, apresentam sinais dessas transformações. 

 

Apresente uma mudança causada pelo processo de industrialização nas cidades inglesas e 

uma de suas consequências para as condições de vida do operariado. 

 

 

3. Leia o texto a seguir.  

A tecnologia tem sido o catalizador da mudança social desde antes do matemático grego 

Arquimedes demonstrar que a água pode ser levantada para irrigar um terreno ressecado 

acima de um fluxo de água, por meio de um mecanismo contínuo propulsor dentro de um tubo 

flexível. Contudo, ao mesmo tempo, a diferença entre os contemplados e os 

tecnologicamente carentes tornou-se um abismo. Para cada um que agora compra sua 

passagem de avião, trem e ingresso de teatro online, milhões ainda esperam pela eletricidade 

e por água limpa corrente.  

(Adaptado de: JARDINE, L. Como a tecnologia afeta a transformação social. In: SWAIN, H. 
Grandes questões da História. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010. p.255-259.)  

 

a) Com base no texto, descreva duas características fundamentais da Revolução Industrial 

inglesa do século XVIII.  

b) Discuta as relações entre desenvolvimento tecnológico e bem-estar social no mundo 

contemporâneo.  

 

 

4. Escrito em 1880, o livro de Friederich Engels, Do Socialismo Utópico ao Socialismo 

Científico, buscou discutir os limites do chamado Socialismo Utópico. 

Os filósofos do Socialismo Utópico acreditavam que a partir da compreensão e da boa 

vontade da burguesia se poderia transformar a sociedade capitalista, eliminando o 

individualismo, a competição, a propriedade individual e os lucros excessivos, todos 

responsáveis pela miséria dos trabalhadores. Como alternativa àquela corrente, Engels e Marx 

propunham o Socialismo Científico. 
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Com base nessa informação: 

a) Caracterize a alternativa proposta por Engels e Marx - o Socialismo Científico - em relação 

ao papel dos trabalhadores na transformação da sociedade. 

b) Mencione uma proposta levada a efeito pelos socialistas utópicos. 

 

 

5. O cartaz abaixo parte de uma campanha sindical pela redução da jornada diária de trabalho, 

foi divulgado em 1919 pela União Interdepartamental da Confederação Geral dos 

Trabalhadores da Região do Sena, na França.  

 

 
 

 

a) Identifique um elemento visual no cartaz que caracterize a principal reivindicação dos 

sindicatos e o explique.  

b) Identifique e analise a visão de luta social que a cena principal do cartaz apresenta. 
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Gabarito  
 

1. a) Segundo o texto, antes da Revolução Industrial, o passado era visto como um modelo 

e os velhos representavam a sabedoria e a experiência. Depois da Revolução Industrial, 

a experiência perdeu importância, porque o que caracteriza cada geração não é mais 

sua semelhança com a anterior, mas a sua novidade.  

b) A Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, entre outras transformações, 

mecanizou a produção, levando à perda do controle por parte do trabalhador sobre o 

processo de trabalho. Isso foi o fim do artesanato como sistema de produção 

predominante e deu origem ao sistema fabril.  (FONTE: VESTIBULAR UNICAMP) 

2. A imagem de Birmingham e o texto de Charles Dickens expressam, de formas 

diferenciadas, a transformação das cidades acarretada pelo processo de 

industrialização na Inglaterra, entre finais do século XVIII e no decorrer do século XIX. 

Entre as mudanças associadas a esse processo, podem ser identificadas: 

• crescimento populacional decorrente da ampliação da demanda por mão de obra, 

alimentado por feixes migratórios originários das áreas rurais; 

• alteração do espaço natural em função da concentração de indústrias em áreas 

urbanas, causadora de efeitos poluentes associados tanto aos progressos tecnológicos 

aplicados na mecanização da produção, quanto à própria expansão demográfica; 

• expansão, diversificação e maior complexidade da paisagem urbana, manifestas na 

separação entre bairros operários, mais próximos das zonas de localização das 

indústrias, e bairros nobres, áreas de lazer e logradouros destinados à administração. 

Essas mudanças geraram consequências nas condições de vida do operariado urbano, 

como a crescente divisão do trabalho, a padronização dos ritmos de trabalho e de vida, 

a exploração do trabalho feminino e infantil e a marginalização de grupos sociais, visível 

no crescimento da criminalidade. (Fonte: vestibular UERJ) 

3. a) Sobre a revolução industrial, o candidato deve articular uma resposta que aponte 

suas características: o surgimento da manufatura, a urbanização, o surgimento do 

proletariado, o surgimento da indústria de bens de capital, a expulsão do homem do 

campo, o cercamento das terras, a exploração do trabalho assalariado.  

b) Espera-se que o candidato articule uma reflexão demonstrando como o 

desenvolvimento tecnológico pode contribuir para o desenvolvimento humano e até 

mesmo para a preservação ambiental. Essas tecnologias não estão, contudo, 

disponíveis para todos, o que reforça a desigualdade existente. Em suma, o candidato 

deverá argumentar sobre os aspectos contraditórios das relações entre 

desenvolvimento tecnológico e bem-estar social. (Fonte: Vestibular UEL) 

4. a) O aluno deve considerar: 
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- responder que, para os socialistas científicos, somente os trabalhadores, através de 

sua organização e de uma ação revolucionária para tomar o poder, seriam capazes de 

transformar a sociedade capitalista, eliminando as desigualdades e a miséria; 

- discutir a proposta do socialismo científico, destacando a luta entre os que detêm os 

meios de produção (a burguesia) e os que possuem apenas a força de trabalho 

(proletariado), ressaltando que - na ótica de Marx e Engels - os interesses das duas 

classes sociais são irreconciliáveis, daí a noção de luta de classes;  

- destacar que o socialismo científico ganhou força na segunda metade do século XIX, 

posto que veio a ser a base das conquistas pela melhoria das condições de trabalho e 

de salário do proletariado; 

- ressaltar que o socialismo científico - como força política - modificou profundamente 

o estilo da vida pública, introduzindo novos métodos de análise da sociedade, 

constituindo-se como uma força de oposição ao status quo;  

- enfatizar, ainda, que o socialismo científico preconizava o fim da exploração do 

homem pelo homem e a defesa da construção de uma sociedade sem classes, com o 

desaparecimento gradual do Estado.  

b) Uma das seguintes respostas poderá ser dada: 

- para Fourier, os socialistas deveriam fundar comunidades - modelo denominadas 

"falanstérios", nas quais todos os participantes experimentariam as várias formas de 

trabalho, evitando a inveja e a especialização do trabalho. 

- para Louis Blanc, os socialistas deveriam reivindicar a criação de fábricas - 

cooperativas, em associação com o Estado. 

- para Robert Owen, os socialistas deveriam organizar associações de produtores, 

incluindo os proprietários e os trabalhadores, que dirigiriam as fábricas, tornando os 

meios de produção coletivos. 

- para Saint-Simon, o socialismo viria da ação filantrópica dos capitalistas que, através 

da diminuição dos seus lucros, aumentariam os salários dos trabalhadores, chegando a 

uma sociedade de iguais. (Fonte: Vestibular UFF) 

5. a) O relógio presente no cartaz marca oito horas, representando as reivindicações pela 

redução da jornada de trabalho para oito horas diárias. 

b) Podemos perceber uma luta social a partir de dois grupos que estão puxando os 

ponteiros para lado opostos no cartaz. Tal representação pode fazer alusão às lutas 

entre trabalhadores e empresários em relação à jornada de trabalho, mas também a 

uma defesa da união entre os trabalhadores para que a lei seja efetivamente cumprida.  

  


