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01. O trecho destacado apresenta a trajetória do método produtivo ao longo do tempo com destaque para o artesanato, cuja forma de 
trabalho era, eminentemente manual; completamente primitivo em relação do processo industrial de produção. Na medida em que 
o artesão produz, ele acompanha todo o desenvolvimento de elaboração do produto, sem a necessidade de utilização de máquinas, 
nem a existência de uma alienação geral com base na especialização.

 Resposta: B

02. Uma das grandes contradições observadas na Revolução Industrial foi a dicotomia criada entre a riqueza desenvolvida pelo processo 
produtivo e a pobreza ocasionada, a partir da exploração da mão de obra operária; ou seja a exploração do homem pelo homem. 
Também devemos ressaltar a divisão capital-trabalho, na qual o proletariado havia se tornado gerador da riqueza dos donos dos meios 
de produção.

 Resposta: E

03. A Constituição norte-americana de 1787 baseou-se na divisão dos poderes típicos do federalismo, como a concessão e diversifi cação 
dos centros de poder e decisão política.

 Resposta: A

04. O enunciado induz o candidato a pensar que sua resposta terá relação com a Primeira Guerra Mundial, mas uma interpretação mais 
profunda mostra que o texto se relaciona às consequências da Revolução Industrial, que provocou o inchamento das cidades europeias.

 Resposta: D

05. O texto retrata o processo de especialização do trabalho, que retira do trabalhador o conhecimento sobre a elaboração completa de um 
produto. Até antes da Revolução Industrial, do fi nal do século XVIII, os artesãos produtores eram aqueles que conheciam e realizavam 
todas as etapas da produção e, portanto, controlavam a produção. A partir da industrialização, a especialização tira do trabalhador o 
controle sobre a elaboração do produto, que passa a ser controlado pelo burguês ao empregar alguns especialistas.

 Resposta: C

06. Na guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra (1776-1782), França e Espanha apoiaram os colonos norte-
americanos contra os ingleses.

 Resposta: E

07. A questão sintetiza de forma objetiva os fatores de ordem política, ideológica, religiosa e econômica que favoreceram a consolidação 
da Revolução Industrial Inglesa no século XVIII

 Resposta: C

08. A Revolução Industrial que se processou na Inglaterra a partir do fi nal do século XVIII teve características sociais nefastas para os 
trabalhadores, uma vez que, a inexistência de legislação determinou um processo de superexploração. As condições de trabalho e de 
vida eram marcadas pela miséria. Surgiram grandes bairros operários, caracterizados pela formação de cortiços, marcados pela falta 
de infraestrutura e, muitas vezes, pela promiscuidade.

 Resposta: E

09. Se na alternativa A, a referência ao tear, for subentendida como tear mecânico surgido no contexto da Primeira Revolução Industrial 
(século XVII) e consideradas suas implicações sociais nas relações de trabalho, como fi ca evidente no fragmento do enunciado, esta 
seria a alternativa correta.

 O emprego do termo “fazendeiros tecelões” de forma específi ca no fragmento do enunciado e da expressão “artesãos, no período 
anterior” de forma generalizante na alternativa D, suscita dúvidas se a referência é apenas aos “fazendeiros tecelões”.

 Resposta: D

10. A industrialização de maneira geral, mas, sobretudo a industrialização inglesa se fundamentou no liberalismo econômico de Adam 
Smith que preconizava o livre comércio, mediante a aplicação da Lei da Oferta e da Procura.

 Resposta: C
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