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FICHA DE HISTÓRIA – 9º ANO 
Transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra 

 

1. Analisa atentamente a fonte A: 
 

1.1. O que se muda nos Estados Unidos entre 1914 e 1919, segundo a fonte A? 
1.2. Apresenta duas razões que justifiquem a tua resposta anterior. 

 

Fonte A - Balanço dos pagamentos dos EUA 

 Ano Milhões de dólares 

Dos EUA ao estrangeiro 
1914 7200 

1919 3300 

Do estrangeiro aos EUA 
1914 3500 

1919 7000 
 

 
2. Lê a fonte B e observa a fonte C e responde: 

Fonte B – O taylorismo Fonte C - O Ford T – 1908-1927 

      Na Ford a produção melhorava todos os dias: menos 
perdas de tempo, mais vigilantes, (…) quinze minutos 
para almoçar, três para ir à casa de banho: por toda a 
parte a aceleração taylorizada: baixar, ajustar o 
berbequim, acertar a porca, apertar o parafuso. Baixar, 
ajustar o berbequim, acertar a porca, apertar o parafuso 
(…) até que (…) os operários voltem a casa, trémulos, 
lívidos e completamente extenuados. 
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Ford  
O carro universal 

 
Compra-o porque 
É um carro melhor 

 
Modelo T 

Touring Car 
$ 650 

 

2.1.  Porque é que se fala de “aceleração taylorizada” na fonte B? 
2.2.  Parece-te que a produção em massa se pode relacionar com a publicidade (fonte C)? Porquê? 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

1. Lê a fonte A e responde na folha de teste: 

Fonte a – O fordismo 

 
Ford T – 1908-1927 

    Em 1909, Ford produziu o primeiro automóvel Modelo T. Nesse ano 
vendeu mais de dez mil carros, dez anos mais tarde vendia quase um 
milhão (...). Em 1913, o sistema de trabalho em cadeia foi introduzido na 
Ford e os lucros foram da ordem dos 25 milhões de dólares (...). Na Ford a 
produção melhorava todos os dias: menos perdas de tempo, mais 
vigilantes, (…) quinze minutos para almoçar, três para ir à casa de banho: 
por toda a parte a aceleração taylorizada: baixar, ajustar o berbequim, 
acertar a porca, apertar o parafuso. (…) Todavia a Ford não parecia agradar 
muito aos seus operários. Mas Henry Ford (...) passou a pagar altos 
salários. 
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a. Quais são os princípios do fordismo expressos na fonte J? 
b. Porque é que Henry Ford pagava “altos salários” aos seus operários? 
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