
 

                                  

                                    Em rede as ideias acontecem! 

 

Nome: ___________________________________________________ nº._____ turma: 8º Ano A 

Disciplina de História – Professor Marcelo Cruz  

(enviar para conferência para o email do professor até 27/03/2020) 

marcelo.historia@icjcoracaodejesus.com.br 

Atividade 02. Autocorreção e apontamentos de dúvidas da AT 01 

                Livro Unidade 1/Capítulo 4: Revolução Industrial e globalização (p. 68 a 79). 
 

Roteiro: 

Parte I. Leia as respostas esperadas e/ou sugeridas nesse gabarito, posteriormente compare com as 
suas repostas. 
 
Parte II. Faça a autocorreção colocando certo, completando as respostas incompletas ou apagando e 
corrigindo as erradas. 
 
Parte III. Após a correção, aponte nesse gabarito, qual foi o seu erro e/ou dúvidas e envie para o email do 
professor. 
 
Parte IV. No caso de não haver erros ou dúvidas mande também um email informando o professor. 

 
Questões para aprofundamento e reflexão: 

 
1) O que foi a Revolução Industrial?  

Resposta: A Revolução Industrial foi um processo de substituição da força humana pelas 

máquinas com força motriz, que ficavam concentradas em galpões chamadas de fábricas. O que 

gerou um aumento significativo na produção e fortaleceu o capitalismo. (*Vale ressaltar que o 

artesanato não deixou de existir com surgimento das máquinas). 

Apontamentos da questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 
2) Elabore uma tabela destacando os fatores (materiais, sociais, econômicos e políticos) que 
ontribuíram e/ou influenciaram diretamente para que a revolução Industrial ocorresse na 
Inglaterra. 
 

MATERIAL SOCIAL ECONÔMICO POLÍTICO 

Disponibilidade de 
matéria prima 

Disponibilidade de 
mão de obra 

Fortalecimento do 
comércio 

Medidas da dinastia 
Tudor 

Disponibilidade de 
carvão 

Revolução Puritana Colonização da 
América do Norte 

Cercamentos 

  Revolução Gloriosa Pirataria Atos de Navegações 

    Controle do Atlântico Ascensão da 
burguesia na política 

 
Apontamentos da questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3) O que é globalização? 
 
Respostas: A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da 
integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de 
custos dos meios de transporte e comunicação dos países. 
 
Apontamentos da questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
4) Baseado nas informações do texto didático, podemos apontar que a Revolução Industrial 
fortaleceu a globalização? Justifique. 
 
Resposta: Sim, o aumento da produção gerado pelo advento das máquinas, a melhoria nos meios 
de transporte e a influência política inglesa em diferentes regiões do mundo, colaboraram de 
forma significativa para o fortalecimento da globalização. 
 
Apontamentos da questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica


 
5) Responda as questões do conheciemento em ação (p.75, 76 e 79). 
 

(p.75) 1. Associe os efeitos... (*obs.: algumas frases podem gerar dupla interpretação, que serão 

discutidas em aula no caso de divergência) 

Respostas: I,  I,  III,  I,  III,  II,  II,  III,  I,  III,  II,  III, II, I,  II,  III,  II 

(p.76) 2. Com base na analise... 

 Efeitos positivos: agilidade, eficiência, troca de informações, geração de empregos 

 Efeitos Negativos: poluição. 

(p.76) 3. Sobre a instalação... 

Todas as alternativas estão corretas. 

(p.79) 1. O processo de industrialização... 

Alternativas: (a) e (b) 

 

Apontamentos da questão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


