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FICHA DE TRABALHO Nº1 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 1: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TÉCNICOS 

Domínio de Referência 1 

• Actuar nos modos de utilização de equipamentos técnicos no contexto doméstico, equacionando as desigualdades entre mulheres 
e homens e explorando formas de as ultrapassar. 
• Actuar no modo de utilizar equipamentos técnicos na vida doméstica no sentido de melhorar a eficiência e evitar danos. 
• Actuar tendo em conta os princípios científicos em que assenta o funcionamento de equipamentos domésticos (electricidade, 
calor, força, etc.). 

2008/2009

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 1 Contexto Privado Equipamentos Domésticos 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 
 

 No século XVIII, a actividade produtiva era artesanal e manual utilizando-se apenas algumas 

máquinas simples. Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir algumas 

etapas do processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todo o processo, desde a obtenção 

da matéria-prima até à comercialização do produto final. Estes trabalhos eram realizados em oficinas nas 

casas dos próprios artesãos e os profissionais da época dominavam muitas (se não todas) etapas do 

processo produtivo. 

 Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez 

que passaram a trabalhar para um patrão (na qualidade de empregados ou operários), perdendo a posse 

da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que 

pertenciam aos donos dos meios de produção. 

 A Revolução Industrial consistiu assim num conjunto de mudanças tecnológicas com profundo 

impacto no processo produtivo. Teve início na Inglaterra, em meados do século XVIII, expandindo-se pelo 

mundo a partir do século XIX. Ao longo do processo a máquina suplantou o trabalho humano, uma nova 

relação entre capital e trabalho emergiu, as nações estabeleceram novas relações entre si e surgiu o 

conceito de cultura de massa. Esta transformação foi possível devido a uma combinação de factores, 

como o liberalismo económico, a acumulação de capital e uma série de invenções, tais como o motor a 

vapor. 

 A partir da Revolução Industrial o volume de produção aumentou extraordinariamente: a 

produção de bens deixou de ser artesanal; as populações passaram a ter acesso a bens industrializados e 

deslocaram-se para os centros urbanos em busca de trabalho. As fábricas passaram a concentrar centenas 
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de trabalhadores, que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Tudo isto originou um 

rápido crescimento económico.  

 A Revolução Industrial alterou completamente a maneira de viver das populações dos países que 

se industrializaram. As cidades atraíram os camponeses e artesãos, e tornaram-se cada vez maiores e 

mais importantes. A vida na cidade moderna significava mudanças incessantes. A cada instante, surgiam 

novas máquinas, novos produtos, novos gostos, novas modas. 

 

Algumas invenções relevantes. 
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Século XVII 

1698 – É instalado o primeiro motor a vapor para 

escoar a água de uma mina de carvão. 

Século XVIII 

1709 – É utilizado o carvão para trabalhar o 

ferro, tornando o processo mais económico.  

1764 – É inventada a fiadora "spinning Jenny", 

uma máquina de fiar rotativa que permitia a um 

único artesão fiar oito fios de uma só vez.  

1765 – É introduzido o condensador na máquina 

de Newcomen, componente que aumenta 

consideravelmente a eficiência do motor a 

vapor.  

1771 – É introduzido numa empresa de 

tecelagem uma máquina accionada pela força da 

água nas pás de uma roda – "water-frame".  

1779 – É inventada a "spinning mule", 

combinação da "water frame" com a "spinning 

jenny", permitindo produzir fios mais finos e 

resistentes. Esta máquina era capaz de fabricar 

tanto tecido quanto duzentos trabalhadores, 

apenas utilizando alguns deles como mão-de-

obra.  

1780 – É patenteada o primeiro tear a vapor.  

1800 – É inventada a bateria eléctrica. 

 Século XIX 

1803 – É desenvolvida uma embarcação a vapor 

na Grã-Bretanha.  

1807 - A iluminação de rua, a gás, é instalada 

Londres.  

1825 – É inaugurada a primeira ligação 

ferroviária com uma locomotiva a vapor. 

1844 – É inaugurada a primeira linha de 

telégrafo.  

1865 - O primeiro cabo telegráfico submarino é 

estendido através do leito do oceano Atlântico.  

1876 - É inventado o telefone nos Estados Unidos 

da América. 

1877 – É inventado o fonógrafo.  

1885 – É inventado o motor a explosão.  
 

E no Século XX? 

 Máquinas fotográficas, portáteis, televisores, rádios, fritadeiras, telemóveis, berbequins, 

satélites, radares, máquinas de lavar loiça, secadores, leitores de DVD, mp3’s, são imensos os aparelhos 

que têm surgido ao longo do Século XX, permitindo ao Homem poupar tempo, poupar esforço e ganhar 

mais conforto, mais qualidade de vida, mais cuidados de saúde, mais rapidez nas viagens, … 
 

QUESTÃO 

Faça uma reflexão sobre a utilização e evolução tecnológica de um electrodoméstico à sua escolha. 

 

CONSTRUA um texto com o mínimo de 150 palavras mas nunca excedendo as 250. BOM TRABALHO! 
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