
Roteiro de estudos – 8º ANO 

1) A segunda revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas 

ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade 

do século XIX. Sobre as inovações da segunda revolução industrial, aponte duas ocorrências positivas e 

duas negativas. 

2) Associe a coluna da esquerda, onde estão citadas descobertas de alguns produtos e tecnologias, com a 

coluna da direita, onde estão apresentadas suas aplicações industriais. 

a) Petróleo     I) Iluminação pública 

b) Eletricidade    II) Fertilizantes de origem mineral 

c) Aço      III) Motores a combustão 

d) Fósforo, potássio e nitrogênio  IV) Locomotivas e ferrovias 

A alternativa que apresenta a associação correta entre as colunas é: 

a)II; b-IV; c-I; d-III.  b)III; b-IV; c-II; d-I. c)IV; b-II; c-I; d-III.  d)III; b-I; c-IV; d-II. 

3) Cite as principais características da Segunda Revolução Industrial. 

4) Comente as principais diferenças entre o neocolonialismo e o colonialismo. 

5) Quais as principais consequências do imperialismo para os povos africanos? 

6) O que consiste o Imperialismo e quais foram os dois maiores países imperialista da Europa? 

7)Analise a charge e justifique sua escolha. 

 

As tiras são um importante instrumento linguístico em que a linguagem verbal e a não verbal combinam-

se na construção de um recurso comunicativo humorístico e, às vezes, crítico da realidade. Nesse sentido, 

a tira citada é pertinente para se fazer uma leitura. 

a) adequada das lutas dos movimentos negros norte-americanos dos anos 1970, já que conseguiram 

significativos avanços sociais.  

b) ingênua da Abolição da escravatura brasileira, já que persistiu a desigualdade social e econômica entre 

negros e brancos.  



c) irônica da colonização europeia do continente africano, justificada ideologicamente pela ideia de 

“missão civilizadora”.  

d) negativa da democracia sul-africana, uma vez que o fim do Apartheid não garantiu igualdade 

econômica aos negros. 

8) “Se tivéssemos de definir o imperialismo da forma mais breve possível, diríamos que ele é a fase 

monopolista do capitalismo”. (LENIN, V.I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. São Paulo: 

Global, 1987.) 

Indique, tomando como ponto de referência o texto acima, dois fatores que estimularam a expansão 

imperialista. 

9) Quais foram os países participante e o que ficou definido na Conferencia de Berlin?  

10) Como podemos entender as relações sociais pós revolução 4.0?  

11) Qual o ideal político social do teórico Karl Max e Engels? 

12) Por que dissemos que após a revolução industrial a burguesia não fazia mais parte do processo 

revolucionário. Justifique sua resposta. 


