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#ESTUDOEMCASA 

           CORREÇÃO 

BLOCO Nº37  

DISCIPLINA História B e Área de Integração 
ANO(S) 

10ºano 
º 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- História B – B-Identificar/aplicar os conceitos: monarquia constitucional; 
carta constitucional; vintismo; cartismo; setembrismo; cabralismo; Estado laico; 
sufrágio censitário; liberalismo económico; época contemporânea. 

Área de Integração- B- Distinguir a dimensão económica do trabalho (fator 

produtivo) da sua dimensão social 

DAC- Cidadania e Desenvolvimento: Refletir e problematizar conceitos 
essenciais relacionados com o trabalho. 

Título/Tema(s) do Bloco 

Produção industrial- racionalização do trabalho e capitalismo. 

1- Explique a frase : “Embora os salários fabris tendessem a ser mais altos do que os da indústria 

doméstica os  trabalhadores eram relutantes em trabalhar nelas, pois ao fazê-Io as pessoas perdiam 

aquele  direito com que haviam nascido — a independência”. 

A introdução das máquinas no processo produtivo tornava o trabalho fabril desprovido de criatividade, 

liberdade , colocando os operários sobre uma apertada ordem e disciplina, peo que muitos rapidamente 

sentiam que mesmo ganhando mais perdiam a sua independência. 

 

2- Descreva o Taylorismo. 

• O Taylorismo é uma doutrina de racionalização do trabalho industrial que  visa a : Mecanização e 

automatização dos atos  dos operários; Eliminação dos tempos mortos e gestos inúteis; Redução do 

esforço físico e psíquico dos trabalhadores. Deste modo consegue-se alcançar o objetivo de Objetivo 

de maximização do rendimento técnico  trabalhador/ equipamento. 

 

3- A partir do Documento 3 refira o papel desempenhado pela banca no desenvolvimento industrial. 

-Referência clara ao papel desempenhado pela banca no desenvolvimento industrial com  as seguintes 

evidências: 

-permite reunir os capitais necessários para investir na atividade industrial; - os bancos criam condição 

atrativas para que os privados invitam na atividade económica;  

 -a criação de anónimas dá garantias aos investidores na partilha de responsabilidade em caso de falência; 

- as empresas conseguem obter capital renovado, através das ações e das obrigações quer de grandes quer 

de pequenos acionistas - a concentração financeira constituiu-se como um estímulo ao investimento 

industrial. 

 


