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Caras alunas e alunos, 

 

Espero que todos estejam bem e em casa. 

Como estamos cumprindo uma determinação de isolamento social, gostaria de oferecer a 

vocês algumas sugestões de atividades que podem ser realizadas para iniciarmos os estudos sobre os 

temas da Segunda Revolução Industrial e Imperialismo. Veja no Plano de Ensino que esses assuntos 

estão previstos para a I unidade de 2020. 

A Segunda Revolução Industrial é um fenômeno que ocorre durante a segunda metade do 

século XIX e é marcada pela expansão do capitalismo pelo mundo, pelo aumento da produção 

industrial e por uma série de invenções tecnológicas. Sendo assim, sugiro que vocês realizem uma 

pesquisa e tentem preencher o quadro a seguir: 

 Ano em que foi 

inventado 

Local (país) em que 

foi inventado 

Autor do invento 

Telefone    

Automóvel    

Energia elétrica    

Cinema    

 

O crescimento da produção industrial levou as grandes potências à necessidade de expandirem 

seus mercados consumidores e também a buscarem matérias-primas e mão de obra barata. A Segunda 

Revolução Industrial impulsiona outro fenômeno do final do século XIX e início do século XX. Estou 

me referindo ao Imperialismo, ou Neocolonialismo.  

As potências industriais passaram a querer expandir sua produção, mas também seus 

territórios. Assim, partiram numa corrida para ocupar territórios na África, Ásia, Oceania e América. 

No entanto, é mais comum que você tenha ouvido falar sobre a presença europeia na África e na Ásia. 
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Sugiro que vocês assistam ao vídeo “O que é Imperialismo? (História Ilustrada)”, que tem 

apenas 3 minutos e 53 segundos (endereço: https://www.youtube.com/watch?v=-pJ-D10B6iQ. 

Acesso em 20/03/2020). O vídeo está disponível no Youtube e oferece um bom resumo sobre o 

Imperialismo. Em seguida, tentem encontrar os nomes dos países africanos que estão nesse caça-

palavras. 
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