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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – REVOLUÇÃO INDUSTRIAL – 9º ANO 

 

1.  Quando teve início a Revolução Industrial? 

R. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização 

dos sistemas de produção. 

 

 

2. Quais fatos fizeram a indústria buscar alternativas para melhorar a produção de 

mercadorias? 

R. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção 

acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Também 

podemos apontar o crescimento populacional, que trouxe maior demanda de produtos e 

mercadorias. 

 

3. Qual pais saiu na frente no processo de Revolução Industrial e o que contribuiu para isso? 

R. Foi a Inglaterra o país que saiu na frente no processo de Revolução Industrial do 

século XVIII. Este fato pode ser explicado por diversos fatores. A Inglaterra possuía 

grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, ou seja, a principal fonte de energia 

para movimentar as máquinas e as locomotivas à vapor. 

 

 

4. Nesse período qual era a principal matéria-prima utilizada? 

R. Além da fonte de energia, os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, 

a principal matéria-prima utilizada neste período. 
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5. Qual foi a reação dos trabalhadores durante esse período? 

R. Em muitas regiões da Europa, os trabalhadores se organizaram para lutar por 

melhores condições de trabalho. Os empregados das fábricas formaram as trade unions 

(espécie de sindicatos) com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos 

empregados. Houve também movimentos mais violentos como, por exemplo, o ludismo. 

Também conhecidos como "quebradores de máquinas", os ludistas invadiam fábricas e 

destruíam seus equipamentos numa forma de protesto e revolta com relação a vida dos 

empregados. O cartismo foi mais brando na forma de atuação, pois optou pela via 

política, conquistando diversos direitos políticos para os trabalhadores. 

6. Cite algumas consequências nocivas para a sociedade com a Revolução. 

R. A Revolução tornou os métodos de produção mais eficientes. Os produtos passaram a 

ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Por 

outro lado, aumentou também o número de desempregados. 

 


