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Resolva a cruzadinha
1. Sistema de produção realizada em ambiente doméstico e
na qual o trabalhador é dono de suas próprias ferramentas
de trabalho e do produto final.
2. Sistema de produção de técnica artesanal em que os
trabalhadores executam funções específicas, mediante
remuneração e a mando de um patrão ou mestre.
3. Processo iniciado no século XVI e intensificado no século
XVIII, na Inglaterra, que forçou a migração de milhares de
camponeses para as cidades formando uma grande
reserva de mão de obra.
4. Fato histórico do final do século XVII que limitou o poder
real e favoreceu a burguesia criando as condições
necessárias para dar início ao processo de industrialização
na Inglaterra.
5. Uma das atividades realizada pelos comerciantes ingleses,
entre os séculos XVII e XVIII, que enriqueceu o país, mas
que, no final do século XVIII passou a ser condenada pela
própria Inglaterra.
6. Sistema de fabricação que utiliza máquinas movidas por
fontes de energia relacionadas às transformações
físico-químicas.
7. Primeira fonte de energia utilizada para mover os
teares mecânicos.

8. Matéria-prima que a Inglaterra tinha grandes reservas e
que foi utilizada para mover as máquinas na primeira
fase da Revolução Industrial.
9. Inventor escocês que, em 1769, aperfeiçoou a máquina a
vapor e tornou possível utilizá-la para diversas funções
nas fábricas e nos transportes.
10. Produto derivado do carvão mineral que substituiu o
carvão vegetal (obtido da madeira) e impulsionou a
metalurgia do ferro na produção de ferro fundido nos
altos-fornos.
11. Matéria-prima utilizada nas fábricas têxteis e
proveniente das colônias inglesas da Índia e na América.
12. Invento que revolucionou o transporte terrestre
tornando-o mais rápido e eficiente para levar
mercadorias e pessoas.
13. Classe social, surgida com a Revolução Industrial,
formada pela mão de obra assalariada que produzia
riqueza, mas não controlava nem possuía os
meios de produção.
14. Nome pelo qual ficaram conhecidos os protestos de
trabalhadores de destruição das máquinas industriais
por considerá-las responsáveis pelo desemprego e
baixos salários.
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