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Justificar a formação de um mercado nacional e o arranque industrial
ocorridos em Inglaterra com a transformação das estruturas económicas;
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(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
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Doc.2
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Doc.3
Opinião de um viajante francês sobre a cidade de Norwich – Inglaterra (1784)

“Esta cidade tem a vantagem de se localizar aproximadamente no centro do país e de ser rodeada
por boas terras cultivadas, o que garante, por completo, o abastecimento dos produtos [agrícolas]
necessários ao centro urbano. Situa-se numa área onde abundam os cereais de todo o tipo, onde se
criam diferentes raças de animais e onde se fazem bons negócios com o malte, já que este é
vendido na Escócia e noutras partes da Inglaterra. [...]Uma [outra] vantagem inestimável da
localização de Norwich deriva do seu rio e da sua proximidade a Yarmouth. O rio Yare é navegável
por barcos de 40 a 60 toneladas. É pelo rio que Norwich se abastece de cereais e de carvão, cujo
consumo é considerável; [...] de lã vinda de diferentes regiões da Inglaterra e da Irlanda; em suma,
dos bens de consumo de que precisa e das matérias-primas para as suas fábricas. Toda a produção
é transportada para Yarmouth e, a partir desse porto, as mercadorias exportam-se para toda a
Europa”
Exame Nacional, História B, 1ªfase, 2016. IAVE

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

Doc.4

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