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HISTÓRIA
Revolução Industrial
A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômico-sociais que 
começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou por grande parte do hemisfério norte 
durante todo o século XIX e início do século XX.

Fases da Revolução Industrial
Foi na Inglaterra que tudo começou e por isso a Revolução Industrial Inglesa foi pioneira 
na Europa e no mundo. A Inglaterra, possuía capital, estabilidade política e equipamentos 
necessários para tomar a dianteira do avanço da Indústria.

Primeira Revolução Industrial
A Primeira Revolução Industrial que ocorreu em meados do século XVIII e do século XIX 
teve como principal característica o surgimento da mecanização que operou significativas 
transformações em quase todos os setores da vida humana.

Segunda Revolução Industrial
A partir do final do século XIX, período conhecido como a fase da livre concorrência 
fica para trás e o capitalismo se tornava cada vez menos competitivo e mais monopolista. 
Empresas ou países monopolizavam o comércio. Era a fase do capitalismo financeiro ou 
monopolista, marcada pela Segunda Revolução Industrial.

Terceira Revolução Industrial
O ponto culminante do desenvolvimento industrial, em termos de tecnologia, teve início 
em 1950 (meados do século XX) com o desenvolvimento da eletrônica, que permitiu o 
desenvolvimento da informática e a automação das indústrias. Essa fase de novas descobertas 
caracterizou a Terceira Revolução Industrial ou revolução científica e tecnológica.

https://www.todamateria.com.br/revolucao-industrial/ acesso 03/07/17
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GEOGRAFIA
Pontos Cardeais

Os Pontos Cardeais são pontos de orientação no espaço terrestre os quais estão 
relacionados com a posição do sol.
O sol aparece todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe 
ao entardecer, no lado oposto.
Tomando por base esses dois lados como referência, foram estabelecidos os pontos 
cardeais: norte, sul, leste e oeste, assim determinados:
• Leste (L): o lado onde o sol aparece no horizonte pela manhã indica o leste.
• Oeste (O): o lado onde o sol desaparece no horizonte indica o oeste.
• Norte (N): o lado que fica a sua frente ao estender o braço direito na direção em que o sol 
nasce.
• Sul (S): o lado que fica em suas costas ao estender o braço direito na direção em que o sol 
nasce.

Pontos Colaterais

Entre os pontos cardeais existem mais 28 pontos que se formam entre eles denominados de 
Pontos Colaterais, assim determinados:
• Nordeste (NE) - localizado entre o norte (N) e o leste (L).
• Sudeste (SE) - localizado entre o sul (S) e o leste (L).
• Noroeste (NO) - localizado entre o norte (N) e o oeste (O).
• Sudoeste (SO) - localizado entre o sul e o oeste (O). 

 

https://www.todamateria.com.br/pontos-cardeais/ acesso 03/07/17
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PORTUGUÊS
Gêneros Textuais

Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos 
apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo.
Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores 
(emissor e receptor) de determinado discurso. São exemplos resenha crítica jornalística, 
publicidade, receita de bolo, menu do restaurante, bilhete ou lista de supermercado.

Texto Narrativo

Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos:
• Romance
• Novela
• Crônica
• Contos de Fada
• Fábula
• Lendas

Texto Descritivo

São exemplos de gêneros textuais descritivos:
• Diário
• Relatos (viagens, históricos, etc.)
• Biografia e autobiografia
• Notícia
• Currículo
• Lista de compras
• Cardápio
• Anúncios de classificados
 

https://www.todamateria.com.br/generos-textuais/ 03/07/17
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