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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 10  
DISCIPLINA História B 

ANO(S) 10º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

Contextualizar a afirmação de cidades potenciadoras de dinamismos 

económicos e sociais a nível regional, nacional e mundial – os exemplos de 

Londres 

Compreender que a prosperidade das potências imperiais se ficou também a 

dever ao tráfico de seres humanos, principalmente de África para as 

plantações das Américas 

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

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

Título/Tema(s) do Bloco 

A hegemonia económica britânica: 

- Funcionamento da economia-mundo centrada em Londres; 

- Bloqueio das indústrias europeias e norte-americanas; controlo da 

produção e do comércio asiáticos. 

 

1-Defina o conceito de economia-mundo. 

Economia-mundo é uma expressão é uma expressão aplicada a certos organismos económicos que 
ocupam áreas e épocas próprias e que se caracterizam , fundamentalmente: 

- pela vastidão das suas zonas; pela variedade de estruturas económico-sociais (e até políticas) que 
englobam; 

- pelo complexo sistema de relações e interdependências que essas zonas estabelecem entre si; 

- pela subordinação económica, escalonada, de todas essas áreas a uma zona central de onde partem 
as pulsões que dominam o sistema e lhe dão unidade interna. 

2- Explique o esquema acima representado 

O núcleo de uma economia-mundo é, normalmente, uma cidade. A cidade -centro de uma economia-
mundo reúne determinadas condições (económicas, demográficas, sociais, políticas, científicas, 
culturais…) que fazem dela o polo à volta do qual gravita todo o sistema; 

À volta do núcleo central dispõe-se a semiperiferia, composta pelas zonas intermédias do sistema: 
países ou -estados mais ou menos distantes entre si, com características , sociais, e políticas 
diferentes, mas com alguns pontos comuns: mais pobres, mercado mais restrito, políticas mais 
tradicionais. 

A periferia de uma economia-mundo é constituída pelas zonas mais afastadas do centro.  

As zonas periféricas podem apresentar diferentes contrastes entre si, económicos, sociais e políticos, 
todavia são sempres zonas subordinadas e dependentes política e/ou economicamente. 

3- Tendo em conta o que estudou explique a evolução da produção industrial nos EUA. 

A evolução da produção industrial nos EUA explica-se na medida em que as colónias (Da Inglaterra) 
conseguiram pagar as importações que faziam da Inglaterra com a balança comercial favorável que 
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mantinha com as Antilhas e a Europa mediterrânica, assim como com os fretes ganhos pelos seus navios. 

Esta situação permitiu o desenvolvimento das indústrias têxtil e metalúrgica, o progresso na construção 
naval. Acabou por ser esta prosperidade económica que conduziu à Independência das 13 colónias 
americanas em 1776. 

 


