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ATENÇÃO POR FAVOR:  
 

Até 2.0 pontos cada questão. 
 

Entrega dia 24 de outubro em sala de aula.  
Perguntas sobre a prova – com os grupos 1 a 8 presentes – dia 29 de 

outubro. 
Perguntas sobre a prova – com os grupos 9 a 17 presentes – dia 31 de 

outubro. 
Cópia impressa com o nome e assinatura de cada participante, folhas 

numeradas e respostas em torno de 500/600 palavras cada.  
Não tentem “enrolar”. 

 E muito menos, copiar de livros, sites ou outros grupos. Isso anulará a 
prova e a nota do grupo – ou grupos - será zero. 

 
 
1- A transição para o capitalismo na Europa Ocidental foi um processo longo e complexo que 

teve múltiplas pré-condições importantes. Faça um resumo das interpretações de Marx e de 

Weber sobre a mesma. Compare-as e indique quais são seus principais pontos de 

convergência e de divergência. 

 
 
2- A Inglaterra passou entre, 1780 e 1840, por uma revolução tecnológica radical.  
 

• Quais foram as principais características dessa revolução, e quais os seus impactos 
imediatos nas estruturas econômica e social inglesas? 

• Como essa mesma transformação pode ser interpretada usando a moldura analítica 
Schumpeteriana?  

• OBS: Use os textos de Landes e Schumpeter como referências principais. 
 

 



3- Exponha sucintamente as características dos processos de reforma institucional e 
industrialização da Alemanha entre a derrota de Iena (1806) e a unificação em 1871.Destaque 
dois aspectos desse processo que possam ser “encaixados” na moldura conceitual 
proposta por Gerschenkron. 
 
4- Faça o mesmo em relação ao ocorrido no Japão subsequentemente à Restauração Meiji. 
Destaque o papel que o Estado desempenhou em relação à industrialização e indique dois 
aspectos desse processo que possam ser analisados   moldura conceitual proposta por K. 
Polanyi. 
 

 
 
  

Boa prova 


