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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 8  
DISCIPLINA História B 

ANO(S) 10º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

Justificar a formação de um mercado nacional e o arranque industrial 

ocorridos em Inglaterra com a transformação das estruturas económicas; 

Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo 

(A, B, C, D, H, I). 

Título/Tema(s) do Bloco 

A hegemonia económica britânica: 

-Condições do sucesso inglês e vitalidade da cidade de Londres 

1. A partir dos documentos identifique os principais fatores que permitiram o arranque da 
Revolução industrial. 

Tópicos de resposta: 

- No séc. XVIII a Inglaterra é o centro da economia-mundo mercê de um conjunto de condições 
em que se destacam: 

• Evolução demográfica (doc.1) saldo fisiológico positivo na evolução da população pela 
redução da taxa de mortalidade, o que significa melhoria nas condições de higiene, 
saúde e alimentação da população;  

• As transformações agrícolas são sustentadas pela existência de proprietários fundiários 
(Doc.2 , os Landlords) que introduzem melhorias técnicas com o objetivo de aumentar a 
produtividade da terra e orientá-la para o mercado; 

• Doc.3 existência de boas vias de comunicação, de matérias-primas, recursos energéticos 
e uma especialização técnica que permite a revolução industrial, inicialmente na 
indústria têxtil. 

2- Tendo em conta todos os documentos apresentados explique a hegemonia da economia 
britânica do séc. XVIII. 

Tópicos de resposta: 

• Londres, tornou-se a metrópole centralizadora dos tráficos (doc.4) 

• A hegemonia britânica decorre da expansão demográfica, transformações agrícolas e do 
alargamento dos mercados (doc.4); 

• Acumulação de forças produtivas (mão-de obra, capitais e matérias primas); 

• O atraso estrutural que caracteriza as economias da semiperiferia europeia e norte-
americana que se mantém agrícolas e artesanais; 

• A periferia que é ocupada pelas colónias (dosc.4) da Ásia, América e da África fornecedoras 
de matérias primas, escravos e mercado de escoamento da produção manufatureira inglesa. 


