
Preguntas propostas para os temas 3 e 4, primeiro de bacharelato.

Tema 3:

- Que era o Sistema Norfolk?
Un novo sistema de cultivo no que alternaban cultivos ao longo de catro anos para eliminar o barbeito.
Producía máis alimento para os humanos e para o gando, e do gando obtíñase esterco para fertilizar a terra.

- Que cambios no réxime de propiedade da terra houbo?
Desapareceron as leis propias do feudalismo ou do Antigo Réxime.
Permitíuse cercar as terras con valados.
Vendéronse e privatizáronse as terras comunais, poidendo melloralas pero prexudicando aos campesiños sen
terras que pasaron a ser xornaleiros ou proletariado urbano.

- Que aportou a agricultura á industria urbana?
Máis alimento, para soster á poboación urbana, e materias primas.
O excedente de man de obra do campo, para traballar nas fábricas.
Un mercado campesiño para a industria.
O excedente de capitais ou beneficios da agricultura, que se empregaron en crear as primeiras industrias.

-  Cal  foi  a  fonte de enerxía  da Primeira Revolución Industrial?  En que país comeza? Por que países se
extende? En que séculos se producíu?
O Carbón. En Inglaterra. Por Francia, Alemaña e Bélxica. Nos séculos XVIII e XIX.

- Que mellorou James Watt na máquina de vapor?
Separou o condensador para non ter que enfríar e quentar sucesivamente toda a máquina, como sucedía na
máquina atmosférica de Newcomen. Obtivo maior potencia e menor consumo.

- Quen foi  o primeiro que adaptou a máquina de vapor ao transporte? Quen perfeccionou a locomotora,
gañando o concurso para a liña Liverpool-Manchester? Quen creou o barco de vapor?
Trevithick. Stevenson. Fulton.

- Que era o factory system e que sistemas remplazou?
O  sistema  de  produción  que  reúne  aos  traballadores  en  fábricas  baixo  unha  dirección  centralizada  e
sometidos á disciplina. Substituíu aos sistemas de produción propios do Antigo Réxime, o domestic system e
os gremios.

- Que tres avances principais se deron na industria téxtil e quen os desenvolveu?
Fíado, máquina de fiar spinning jenny, de Hargreaves.
Tecido: a lanzadeira voante de Kay e o tear mecánico de Cartwright.

- Que desenvolveu Darby para o seu uso nos altos fornos?
Un proceso para a obtención de carbón de coque, de máis poder calorífico, a partir da hulla, que substituíu o
carbón vexetal. Foi necesario para a explotación do carbón das minas, pola deforestación dos bosques en
Inglaterra.

- En que consistía a pudelaxe e quen a desenvolveu?
É un proceso desenvolvido por Henry Cort que permitía obter un ferro máis puro e mellor, ferro forxado, nos
altos fornos.

- Define o capital.
Toda a riqueza que ten unha empresa, tanto cartos, como edificios, máquinas, mobles, accións de outras
empresas, patentes, terras, etcétera. O capital non consiste exclusivamente no diñeiro, pero pódese valorar e
representar como unha cifra monetaria.

- Que opinaba Adam Smith sobre a liberdade económica e como se regularía o mercado?
Que  a  liberdade  económica  debía  ser  total,  sen intervención  do Estado.  O  Estado  debía  ser  un  simple
"xendarme" que deixara facer e pasar e defendera a propiedade privada. Pensaba que o mercado se regularía
de forma espontánea pola "man invisible", lei da oferta e da demanda, que equilibraba os prezos, e interés
particular que beneficiaba a toda a sociedade.

- Había salario mínimo ao comezo da Revolución Industrial? Como se determinaba o salario?
Non, non existían proteccións sociais do Estado para os traballadores. Os salarios os determinaba a lei da
oferta e da demanda, polo que ao existir moita oferta de traballadores, os salarios eran moi baixos.



- Que beneficios ten a división de tarefas no traballo?
Aumenta a produción,  dado que os obreiros se especializan nunha determinada función,  mentres que o
artesán tiña que facer a totalidade do traballo.

- Por que o capitalismo xenera desigualdade, dependencia e explotación?
Porque os que non posúen os medios de produción (fábricas, máquinas, terras...) teñen que estar sometidos
aos capitalistas.

- Que tipos de fluctuacións ou crises pódense dar no sistema capitalista?
Períodos de crecemento lento (recesión).
Períodos de crecemento negativo ou decrecemento (depresión).
Ou crises graves con peche de negocios, desemprego e caída dos beneficios.

- Que defendía Thomas Robert Malthus?
O control da poboación para evitar unha grave crise de subsistencia (fame e pobreza), xa que para el os
alimentos crecían en proporción aritmética e a poboación, en cambio, en proporción xeométrica.

- Que diferencia hai entre a sociedade de clases e a sociedade estamental do antigo réxime?
A sociedade estamental baseábase no privilexio herdado ou adquirido, dividíase en tres estamentos, nobreza,
clero  e  traballadores.  Mentres  que  a  sociedade  de  clases  baséase  na  riqueza  e  divídese  en  burguesía
(propietarios dos medios de produción) e proletariado (traballan por un salario e só posúen a súa forza de
traballo), ou ben, segundo a riqueza, en clases alta, media e baixa.

- E maior o dinamismo ou mobilidade social na sociedade estamental ou na sociedade de clases? Por que?
E maior na sociedade de clases. A sociedade estamental estaba determinada polo nacemento, mentres que na
sociedade de clases o criterio é a riqueza, que se pode adquirir polo esforzo e o talento individual (ou tamén
perder).

- Como mantén un dominio económico a burguesía?
Acumulando a maior parte dos capitais procedentes da agricultura, a industria, o comercio e as finanzas
(bancos...).

- Como estableceu o seu dominio político a burguesía?
Por medio da lexislación (leis) establecida polos novos réximes liberais. Así controla o Estado, por medio do
sufraxio censatario resérvase o dereito de voto, así, por medio do Estado, establece a liberdade de mercado e
a propiedade privada.

- Como se divide a burguesía e quen formaba cada grupo?
A burguesía non é un grupo compacto.
A gran burguesía (grandes industriais, comerciantes, banqueiros ou terratenentes) está por riba da:
Baixa  ou  pequena  burguesía  (propietarios  de  pequenos  negocios,  profesións  liberais  (médicos,  avogados,
profesores, notarios...)).

- Cal é a orixe do proletariado e en que consiste o proletariado?
Fórmase a partir das reformas agrarias e da industrialización.
A meirande parte procede das masas campesiñas que a partir da modernización do campo emigraron ás
cidades (éxodo rural).
O proletariado é a clase non propietaria, xornaleiros do campo e obreiros das industrias que traballan por un
salario polo que venden a súa forza de traballo.

- Cales son as causas das duras condicións que impoñían os burgueses aos traballadores?
1. A non existencia de lexislación laboral.
2. A abundancia de man de obra, o que pola lei de oferta e da demanda, derivaba en salarios moi baixos.
3. As xornadas de traballo moi longas de 12 a 15 horas.
4. O traballo tamén de mulleres e nenos, derivado dos escasos salarios, mulleres e nenos cobraban aínda
menor salario que os homes.
5. As malas condicións de hixiene e seguridade no traballo (tampouco reguladas polo Estado). En caso de
accidente ou enfermidade non había seguros estatais.
6. Os duros códigos de disciplina ao que estaban sometidos, que incluían multas.



Tema 4.

- Cando se iniciou a Segunda Revolución Industrial? En que países se desenvolvíu?
No último terzo do século XIX. En Gran Bretaña, Francia, Bélxica, Alemaña, Estados Unidos e Xapón.

- Que novas fontes de enerxía se empregaron na Segunda Revolución Industrial? Que inventos facilitaron o
seu uso?
O petróleo, co motor de explosión aplicouse ao transporte por estrada e a navegación marítima.
A electricidade, grazas á corrente alterna de Nikola Tesla, e inventos como o cine e o fonógrafo, para o ocio, ou
o telégrafo e o teléfono que revolucionaron as comunicacións.

- Que novas industrias se desenvolveron na Segunda Revolución Industrial?
Metalúrxicas: aceiro e aluminio.
Químicas: tintes, abonos, pesticidas, farmacéuticas.
Automovilísticas: especialmente en Estados Unidos (Ford T de Henry Ford).

- Que é o taylorismo?
Un sistema creado por Fréderick Taylor que consiste na produción en serie e en masa gracias ao traballo en
cadea. Cada traballador especialízase nunha tarefa simple e determinada, cunha ferramenta concreta. Esta
nova organización das fábricas permitiu aumentar a produción, reducir costes e ampliar os beneficios das
empresas.

- Que novas formas de concentración empresarial atopamos a partir da Segunda Revolución Industrial?
O trust, grupo de empresas que se unen para monopolizar o mercado dun produto determinado.
O holding, grupo financieiro formado por empresas e bancos que inviste en diferentes empresas.
O cártel: asociación de empresas que acorda o nivel de produción e os prezos dun produto para evitar a
competencia mutua.

- En que consistía o sistema fordista?
Buscaba, de forma repetida, abaratar os prezos por medio da produción en masa e subir os salarios para que
os  traballadores  non  teñan  problemas  económicos  e  aumenten  a  súa  productividade.  Isto  conducía  á
obtención de beneficios cada vez maiores para a empresa.

- Quen fixo os seguintes inventos: dinamita, teléfono, electrólise do aluminio, roda pneumática, radio?
Nobel. Bell. Hall. Dunlop. Marconi.

- Quen fixo os seguintes inventos: cinematógrafo, raios X, dirixible, avión, plástico?
Irmáns Lumiere. Roentgen. Zeppelin. Irmáns Wright. Baekeland.

- Que cambios houbo na poboación europea durante o século XIX? Por que?
A mortalidade reduciuse moito e a natalidade continuou elevada, resultando nun gran aumento da poboación
(explosión demográfica).
Pola  mellora  da  produción  de  alimentos  (agricultura  e  gandaría)  e  o  seu  transporte;  e  os  progresos  na
medicina e na hixiene.

- Que é o éxodo rural e a que se debía? Que cambios houbo nas cidades durante a Segunda Revolución
Industrial?
O éxodo rural consistía nun transvase masivo de poboación do campo á cidade.
Debíase ao aumento da produción, á mecanización e mellora do campo e ás oportunidades de traballo nas
fábricas.
Transformouse  o  urbanismo:  derrubáronse  as  murallas,  creáronse  ensanches  e  barrios  obreiros,
organizáronse redes de transporte (tranvías e metro) e de servizos urbanos (auga, gas, sumidoiros).
Ademais, pola falta de espazo construíronse casas de máis altura, grazas ao cemento armado, ferro e cristal,
invento do ascensor... En EE.UU apareceron os primeiros rañaceos.

- Que causas facilitaron a emigración transoceánica desde Europa durante a Segunda Revolución Industrial?
O incremento de poboación e a falta de postos de traballo en Europa.
As oportunidades e liberdades que atopaban os europeos nos países americanos e outros lugares.
Facilitouna a mellora e abaratamento dos transportes.

- Define imperialismo. Cal foi a época de maior expansión imperialista? Que zonas do mundo controlaron os
europeos, Estados Unidos e Xapón?
Dominio dun país,  chamado metrópole,  sobre outro ou outro (colonias)  polo uso da forza militar,  ou da
superioridade económica ou política.



Desde o último terzo do século XIX ata 1914 (Primeira Guerra Mundial).
África, Oceanía e Asia.

- Que causas económicas tivo o imperialismo?
1. A procura de novos mercados onde vender manufacturas industriais.
2. A obtención de materias primas e man de obra baratas.
3.  Os  empresarios  buscaban  lugares  onde  investir  os  excedentes  de  capital  (oportunidades  de  novos
negocios).

- Que causas políticas tivo o imperialismo?
1. As potencias buscaban novos lugares onde espandirse, xa que as fronteiras europeas eran moi estables.
2. O gran prestixio internacional que aportaba ter un imperio colonial.
3. As oportunidades que ofrecía á poboación, xa que podía prosperar no exército, na economía ou na política,
dentro das colonias.

- Que causas tivo o imperialismo?
Económicas, políticas, demográficas (excedente de poboación), científicas, ideolóxicas e relixiosas.

- Que eran as colonias de poboamento? Por que se caracterizaban? Como se organizaron nelas os colonos?
Cita exemplos de colonias de poboamento.
a) As colonias que recibiron a maior parte da poboación europea.
b) Por ter mellor clima, abundantes recursos ou escasez de poboación indíxena.
c) Establecéronse permanentemente e disfrutaron dunha certa autonomía respecto da metrópole.
d)  Os dominios  británicos  (Sudáfrica,  Canadá,  Australia  ou Nova  Zelanda).  Os departamentos  franceses
(Alxeria, Guyana).

- Que eran as colonias de explotación?
Colonias con abundantes recursos naturais destinadas á explotación económica. Os colonos apropiáronse
das terras, explotando as minas e os produtos coloniais (café, cacao, caucho, tabaco...). Escravizaron aos
indíxenas e a metrópole tiña o monopolio de explotación e comercial.

- Que eran os protectorados? Como se gobernaban? Cita exemplos.
Lugares onde existía un goberno indíxena establecido e recoñecido internacionalmente.
Sobre este goberno indíxena, establecíase un goberno da metrópole.
Funcións do goberno indíxena: a política interior.
Funcións do goberno da metrópole: a política exterior, a protección e a explotación dos recursos.
Gran Bretaña estableceu un protectorado sobre Exipto; España e Francia sobre Marrocos.

- Canto tardou en colonizarse África? Que países permaneceron independentes? Que foi a Conferencia de
Berlín? Quen a organizou e en que ano?
a) Só trinta anos.
b) Soamente dous, Liberia e Abisinia.
c) Unha conferencia internacional que estableceu as normas para o reparto de África.
d) Otto von Bismarck, o chanceler alemán. En 1885.

- Explica o incidente de Fachoda.
Incidente sucedido en África, en 1898, entre o Imperio británico, que quería establecer un Imperio de norte a
sur, desde O Cairo ata O Cabo, e o Imperio francés, que intentaba estenderse desde o oeste (Dakar) ata o leste
(Djibouti).
Francia (Comandante Marchand) chegou primeiro e lle correspondería o dominio de Sudán, pero por Gran
Bretaña chegou Kirchner, cun exército que superaba á expedición de Marchand. Francia tivo que retirarse,
quedando avergoñada, pero evitouse unha posible guerra.

- Que sucedeu en Sudáfrica con Orange e Transvaal?
Eran Estados independentes dirixidos por colonos holandeses (boers). Neles descubríronse ouro e diamantes
e os británicos os conquistaron na Guerra Anglo-Boer. Entón Gran Bretaña concedeu a condición de dominio
(maior autonomía) a Sudáfrica.

- Que foi a Guerra do Opio? Que consecuencias tivo?
A  mediados  do  século  XIX,  comerciantes  británicos  vendían  opio  á  poboación  chinesa.  Un  emperador
prohibíu o opio e destruíu reservas da droga propiedade dos comerciantes británicos. Co pretexto de defender
o  libre  comercio,  Gran  Bretaña  emprendeu  unha  guerra  contra  China,  e  a  derrotou  grazas  á  súa
superioridade marítima e militar.



Consecuencias: China tivo que seguir mercando opio, tivo que abrir portos ao comercio cos estranxeiros e tivo
que ceder a Gran Bretaña a illa de Hong Kong, onde se establecería unha colonia que se converteu co tempo
nunha gran e próspera cidade. Na actualidade pertence de novo a China.

- Que territorios posuía ou disputaba Xapón en Asia?
Xapón modernizouse e industrializouse, copiando cousas das grandes potencias, moi rápidamente durante o
século XIX (era Meijí).
Posuía as Kuriles e parte da illa de Sakhalin, controlaba Corea, enfrontábase con Rusia polo control das
Kuriles e Sakhalin e polo control de Manchuria (norte de China). Máis ao sur controlaba a illa de Formosa,
actual Taiwan.
En 1895 derrotou a China.
En 1905, impúxose na guerra ruso-xaponesa.
Entrou contra Alemaña na Primeira Guerra Mundial para arrebatarlle o control de portos en China.

- Que territorios posuía Francia en Asia.
Territorios na península de Indochina (Laos, Cambodia e Vietnam).

- Que territorios conservaba Portugal en Asia?
A colonia de Macau, na costa de China e a parte portuguesa da illa de Timor (Timor oriental).

- Que características tiña o Imperio Británico? Que territorios incluía?
a) Era o maior da época. As súas colonias aseguraban as rutas a través dos mares e os océanos.
Malta,  Xibraltar  e  o  control  do  Canal  de  Suez  (Exipto)  lle  aseguraban  o  control  do  Mediterráneo  e  a
comunicación coa India e con outras posesións en Asia, onde contaba con Singapur ou Hong Kong.
b) En África quixo formar un Imperio contínuo desde Exipto a Sudáfrica, pero quedou interrumpido pola
África Oriental Alemana (actual Tanzania).
En Asia, a India aportaba materias primas e un importante mercado onde vender os produtos da metrópole.
Posuía tamén Birmania.
En América controlaba Canadá e parte do Caribe.
En Oceanía, posuía Australia, Nova Zelanda e numerosas illas.

- Que territorios incluía o Imperio francés?
En África fundamentalmente territorios sitúados ao norte e o oeste.
En Asia, Indochina (Cambodia, Vietnam e Laos).
Algunhas illas no Pacífico (Nova Caledonia ou a Polinesia francesa).

- Que territorios controlaba o imperio dos Estados Unidos?
En 1898 arrebatou a España as illas de Cuba e Porto Rico no Caribe e as illas Filipinas no Pacífico.
Estendeu a súa influencia por Centroamérica e controlou Panamá, onde fixo construír o Canal de Panamá,
que comunica o Pacífico co Atlántico.
En Asia, ademáis das Filipinas, estableceu o seu dominio sobre Hawái.

- Quen era Cecil Rhodes?
Foi un empresario e político británico, defensor do imperialismo, que fundou Rodesia, colonia ao norte de
Sudáfrica, e a compañía de diamantes De Beers, que controla unha gran parte da produción mundial de
diamantes en bruto.

- Que consecuencias económicas tivo o imperialismo?
As metrópoles preocupáronse de extraer, pero moitas veces, non de crear todas as infraestructuras necesarias
para o desenvolvemento económico das colonias.
Ademais xeraron dependencia económica sobre as colonias, que estaban obrigadas a comerciar en exclusiva
coa metrópole.

- Que consecuencias políticas tivo o imperialismo?
As metrópoles dominaban a vida política das colonias, o que non permitiu que despois aparecera unha clase
gobernante indíxena coa formación adecuada ao acceder a independencia.
As potencias coloniais trazaron fronteiras artificiais que unían a pobos ou etnias enfrentados entre si nunha
mesma colonia, ou ben separaban artificialmente pobos ou etnias que querían vivir unidos. Esto deu lugar a
guerras en África despois de acceder á independencia.

- Que consecuencias culturais tivo o imperialismo?
Produciuse unha aculturación, perda de cultura indíxena que foi remplazada pola cultura dos colonizadores.
Desapareceron linguas por estar prohibidas  ou por adoptar  as occidentais.  Perdéronse  tamén costumes,
tradicións e relixións nativas que foron substituídas polas da metrópole.


