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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº45  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 10ºano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

 
História B 

Analisar o papel dominante da burguesia na expansão da indústria, do 
comércio e da banca 

- Inferir que o movimento operário decorreu dos problemas 

sociais surgidos com o capitalismo industrial; 
Área de Integração 

 Civilização industrial – economia e sociedade; nacionalismos e choques 
imperialistas - As transformações económicas na Europa e no Mundo 

Título/Tema(s) do Bloco 

As Classes médias e o Operariado- Unidade e diversidade da sociedade oitocentista. 

 

1- Estabelece a correspondência correta entre as afirmações e a classe social a que se 

referem, tendo em conta a sociedade de classes do século XIX.  

 

Coluna I   Coluna II 

1 – Classe operária que vende a força do seu trabalho 
(manual) em troca de um salário. 

  
A – Classes médias. 

2 – Controla o poder económico e desempenha cargos 

políticos. 

  B – Alta burguesia 

empresarial e financeira. 

3 – Trabalhadores dos serviços, cujo exercício de funções não 

acarreta trabalho físico. 

  
C – Proletariado. 

4 – Revelam comportamentos aristocráticos.    

5 – Recebem salários precários e vivem em condições 

desumanas.  

   

6 – Apesar do seu caráter urbano, têm a mentalidade mais 

conservadora. 

   

 

2. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 
a) Na sociedade de classes, a mobilidade social era tão restrita como na sociedade de ordens.  

b) A ideia do " self-made man", valorizada pela sociedade do século XIX, ilustra as possibilidades 

de ascensão social provenientes do nascimento e do mérito individual. 
c) Atingido o topo da escala social, a alta burguesia procurava assegurar a continuidade do seu 

estatuto e fortuna, conseguindo, nalguns casos, constituir autênticas dinastias de homens de 
negócios, banqueiros e grandes proprietários. 

d) A filantropia era um instrumento utilizado pela alta burguesia para perpetuar a sua memória. 

e) As classes médias derivam da proliferação do setor secundário. 
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f) Os empregados de escritório constituíam os chamados "colarinhos-brancos", cuja instrução, traje 

e maneiras os aproximava do trabalhador fabril. 

g) A proliferação do proletariado resulta da Revolução Industrial. 
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3. Seleciona a opção correta.  

 

De acordo com a análise do gráfico, podemos concluir que na segunda metade do século XIX...  
 

a) o custo de vida estagnou, o mesmo acontecendo com o salário real dos operários. 

b) o salário real dos operários não acompanhava a evolução do custo de vida, indiciando a 
precariedade da sua condição social. 

c) o salário real dos operários aumentava de acordo com a evolução do custo de vida, permitindo-
lhes ultrapassar a precariedade da sua condição social. 

 

 
 


