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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº38  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 10ºano  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- História B – B 
-- Compreender que a expansão industrial se relacionou com o carácter 
cumulativo dos progressos técnicos e energéticos e com a racionalização do 
trabalho 
- Problematizar os desfasamentos cronológicos da industrialização e as relações 
de domínio ou de dependência de diferentes áreas geográficas;  
 

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

produtivo) da sua dimensão social 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

O processo de concentração industrial e o capitalismo rural. 

 

Doc.1 

O reforço da concentração industrial 

Paralelamente ao desenvolvimento das companhias por ações, reforça-se a concentração industrial: uma 

percentagem cada vez maior da produção é resultado de um pequeno número de empresas e, em certos 

setores, o número das empresas até diminui, ao passo que o volume dos negócios não para de subir 

rapidamente. (…) Mas é sobretudo a partir do momento em que os preços baixam, na década de 70 do 

século XIX que assistimos a uma aceleração da concentração vertical e horizontal, a fim de proteger os 

lucros. A concorrência torna-se ruinosa: (…) em certos anos o balanço termina em perda. A economia 

política clássica ensina que, neste caso, a empresa entra em falência e retira-se da produção. No entanto, 

não é isso que se passa: os custos fixos (juros obrigatórios sobre um capital considerável, rendas, impostos, 

salários dos quadros) são tão pesados em relação aos custos variáveis (preço das matérias-primas e da 

energia, salários dos operários) que a firma tem interesse em continuar a produzir em perda, desde que 

os preços unitários de venda não desçam abaixo dos custos fixos por unidade produzida.(…) Daí uma 

reação contra a concorrência anárquica, considerada como destruidora de toda a ordem económica e 

como fonte de desperdício, logo, antirracional. Quanto mais ativa a integração das firmas concorrentes, 

mais a firma em causa tem possibilidades de durar, de impor a sua lei ao mercado e de restabelecer o 

nível dos lucros 

Jean Heffer e outros, O século XIX- Revoluções aos Imperialismos, 1815-1914, Publicações D. Quixote 

1- A partir do Doc.1 justifique o aumento de concentrações industriais verticais e horizontais na 

década de 70 do séc. XIX. 

2- Mencione os objetivos que levaram a um reforço da concentração industrial no séc. XIX. 
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Doc.2 

 
 

Doc.3 

 

 
3- A partir dos documentos 2 e 3 (A e B)  

3.1- Identifique as potências industriais que se afirmaram no fim do século XIX. 

3.2- Descreva as ameaças à superioridade industrial da Inglaterra. 


