
 

 

 

 

 
 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 

Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1 - A distribuição territorial das indústrias no Brasil obedece a raízes históricas e mostra-se bastante desigual. 
Observa-se nítida concentração industrial no Sudeste, particularmente no estado de São Paulo. 
 
Entre os fatores locacionais que justificam a concentração da industrialização brasileira na Região Sudeste, destaca-se 

a: 
 
a) distribuição equitativa de capitais entre os diversos estados da Federação brasileira. 
b) baixa oferta de mão de obra na região metropolitana de São Paulo. 
c) inexistência de recursos naturais na região Sudeste do Brasil. 
d) indisponibilidade de fontes de energia na região Sudeste. 
e) existência de mercado consumidor. 
 
 
2 - Para produzir modernamente, essas indústrias convocam outros atores para participar de suas ações 
hegemônicas, levados, desse modo, a agir segundo uma lógica subordinada à da frma global. […] Nada se fala sobre a 
robotização do setor e a drenagem dos cofres públicos para essa implantação industrial. 

 
(Milton Santos & M. Laura Silveira. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI.  

Rio de Janeiro: Record, 2001. P. 112). 

 
O texto apresenta estratégias de descentralização das indústrias. 
 
a) mecânicas. 
b) de vestuário. 
c) siderúrgicas. 
d) petroquímicas. 
e) automobilísticas. 
 
 

3 - “A política econômica de Juscelino [Kubitschek] foi definida no Programa de Metas. (…) Os resultados do Programa 
de Metas foram impressionantes, sobretudo no setor industrial. Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial, 
descontada a inflação, cresceu em 80%, com altas porcentagens nas indústrias do aço (100%), mecânicas (125%), 
de eletricidade e comunicações (380%) e de material de transporte (600%).” 

(Boris Fausto, História do Brasil) 
 
Essa política econômica caracterizou-se: 
 
a) pelo sucesso da reforma agrária destinada a fxar a população no campo. 
b) pela privatização das empresas estatais, a fm de consolidar o neoliberalismo. 
c) por medidas claramente nacionalistas, que deram início à indústria leve no país. 
d) pela articulação do Estado, da empresa privada nacional e do capital estrangeiro. 

e) pelo rigoroso controle dos gastos públicos para investir em projetos sociais. 
 
 
4 - O fechamento de seis unidades de uma empresa calçadista na Bahia deve resultar na demissão de 1.800 
funcionários. Enquanto demite no Brasil, a empresa abre uma fábrica na Índia. Nas seis unidades fechadas na Bahia 
eram produzidos cabedais de calçados esportivos que serão fabricados também na Índia. 
 

O Globo, 17 dez. 2011 (adaptado). 
 
A estratégia produtiva adotada pela empresa, que explica o processo econômico descrito, está indicada na: 
 

a) Redução dos custos logísticos. 
b) Expansão dos benefícios sociais. 
c) Planificação da produção industrial. 
d) Modificação da estrutura societária. 
e) Ampliação da qualificação profissional. 
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5 - No processo de industrialização brasileira, entre os fatores que se destacam como fundamentais, é INCORRETO 

afirmar: 
 
a) Embasou-se inicialmente em bens de consumo não duráveis, atendendo necessidades básicas da população, para 

mais tarde implantar indústrias de base. 
b) Embasou-se na produção para o mercado interno, que se consolidou como um amplo mercado, exigindo produtos 

de tecnologias de ponta cada vez mais sofisticados. 
c) Concentrou-se no Sudeste/Sul, fundamentalmente no eixo SP/RJ, favorecido pela concentração do capital. 
d) Promoveu uma intensa substituição da força de trabalho rural/urbana, independentemente das vagas na atividade 

industrial. 
 

 

6 - A atividade industrial se constitui em um dos principais fatores da organização do território brasileiro. No período 
entre 1930 e a primeira metade da década de 1950, essa atividade: 
 
a) intensifica a internacionalização do processo industrial por meio da implementação dos grandes complexos 

industriais, permitindo, assim, uma elevada geração de empregos no setor. 

b) promove a abertura das fronteiras ao capital estrangeiro, com a criação de incentivos fiscais, cambiais, tarifários e 
creditícios, visando atrair investimentos externos para o Brasil. 

c) define as condições favoráveis para o desenvolvimento industrial, a partir da produção cafeeira, ampliando o 
mercado interno e favorecendo a imigração para a substituição da mão-de-obra escrava. 

d) consolida a substituição da mão-de-obra imigrante pela mão-de-obra nacional, implementando mudanças no plano 
da política interna, direcionada para a atividade industrial no país. 

 

 

7 - Sobre a industrialização brasileira, é correto afirmar que: 
 
a) difundiu-se de modo homogêneo no território brasileiro. 
b) caracteriza-se por ausentar-se do eixo centro-sul. 
c) é resultado de uma política nacionalista de desenvolvimento econômico. 
d) constitui base da política de desenvolvimento econômico implementada no país. 
e) gera o maior número de empregos nos principais centros urbanos do país. 
 

 

8 - Analise as seguintes afirmações que tratam do processo de industrialização no Brasil. 
 
I. No governo de Getúlio Vargas, foram criadas as condições de infraestrutura necessárias para a industrialização 

brasileira. 
II. O governo de Juscelino Kubitschek priorizou a construção de rodovias e obras para geração de energia. 
III. A década de 1990 foi marcada pela globalização da economia e pela consolidação do Brasil como grande produtor 

e exportador de tecnologia. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
a) III apenas. 
b) I e II apenas. 
c) II apenas. 
d) I e III apenas. 
 

 

9 - As proposições abaixo tratam da dinâmica espacial da indústria brasileira. Analise-as e escreva F ou V conforme 
sejam Falsas ou Verdadeiras. 
 

(   )  Inicialmente o crescimento industrial e os investimentos em infraestrutura concentraram-se no Sudeste do país. 
Esse fenômeno reforçou a tendência de concentração espacial da indústria e acentuou as desigualdades 
regionais. 

(   )  Até a década de 1960 o Sul e o Nordeste eram regiões industriais periféricas e no Norte e no Centro-Oeste havia 
apenas núcleos locais isolados, os chamados enclaves industriais. 

(   )  A partir da década de 1940, a fim de impulsionar o crescimento econômico regional, o governo federal iniciou a 
implantação de medidas para descentralizar os investimentos públicos e privados, entre os quais, com destaque, 
os investimentos fiscais. 

(   )  A partir de 1990, intensificou-se o processo de desconcentração industrial. Muitas indústrias deixaram áreas 
tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços geográficos, na busca de vantagens econômicas, 
incentivos fiscais, menores custos de produção, mão-de-obra barata, mercado consumidor significativo e atuação 
sindical pouco expressiva. 

 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
 
a) V V F F 
b) V VV F 
c) F FF V 
d) V V F V 
e) F F V V 



 
10 - Sobre o processo industrial brasileiro, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. A concentração de capitais proporcionada pela economia cafeeira, favoreceu o desenvolvimento industrial 

paulista. 
II. A ocorrência de combustíveis fósseis, em especial o carvão, foi um dos motivos que levou à concentração 

industrial no Sudeste. 
III. A designada “guerra fiscal” e a organização sindical, contribuíram para a desconcentração verificada a partir do 

último quartel do século XX. 
IV. O desenvolvimento desigual brasileiro reflete-se na disparidade da espacialização industrial do país. 
V. Responsável pela maior fatia do parque industrial brasileiro, igualmente, a maior concentração siderúrgica do 

país localiza-se no estado de São Paulo. 
 
São corretas: 
 
a) I, II e III 
b) I, III e IV 
c) I, III e V 
d) II, III e V 
e) III, IV e V 
 
 
11 - O desenvolvimento industrial brasileiro, que teve início no final do século XIX, ocorreu de forma desigual nas 

diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente, nos Municípios de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse fato: 
 
a) a formação de um mercado externo na região Sudeste e a criação de casas de importação por emigrantes 

estrangeiros. 
b) o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se 

dirigiu para essa região. 
c) o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como objetivo abastecer o 

mercado brasileiro de produtos nacionais. 
d) o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital, e o 

consequente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu. 

e) a abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a criação de casas 
de importação. 

 
 
12 - Entre as causas que explicam a relativa diminuição de concentração industrial na área metropolitana de São 
Paulo podemos considerar. 
 
I. A deseconomia de escala na região, em face dos baixos custos de produção. 
II. Um sindicalismo forte e atuante na Grande São Paulo e nos arredores. 
III. Incentivos Fiscais oferecidos por outras regiões. 
 
Está correto o que se afirma em: 

 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) apenas III. 
e) I, II e III. 
 
 
13 - O Setor de Transporte no Brasil: Segundo o IBGE, em 1991 o Brasil possuía 1 661 849 quilômetros de rodovias 
contra 30 177 quilômetros de ferrovias. Essa opção pelo rodoviarismo é explicada pelos seguintes fatores, exceto. 
 
a) As dimensões continentais do país aconselham o uso do transporte rodoviário, que consome menor quantidade de 

energia por volume. 
b) Os ônibus, os caminhões e os automóveis particulares apresentam a vantagem da mobilidade e versatilidade, o 

que não se verifica nas ferrovias. 
c) O rodoviarismo é insubstituível em trajetos de curta distância, já que é inviável a construção de estações 

ferroviárias e portos muito próximos uns dos outros. 
d) Os portos brasileiros e a navegação de cabotagem estão obsoletos e falta uma cultura de utilização desse meio de 

transporte no país. 
 
 
14 - A Federação das Indústrias de São Paulo comparou indicadores de transporte do Brasil com equivalentes de 
países que são referência para o mundo todo. A conclusão do estudo é que, em dez anos, a eficiência de nossa 

infraestrutura não avançou. O Brasil é grande, mas parece maior ainda para quem leva peças de São Paulo a Manaus. 
“Demora de 15 a 20 dias. O caminhão sai daqui carregado, vai até Rio Branco, de Rio Branco é transportado para a 
balsa e vai via fluvial até Manaus”, conta o empresário José Kovacs. 

Jornal Nacional - 6/5/2013. 



 
Assinale a alternativa que NÃO indica um dos fatores que contribuem para o problema abordado no texto. 
 
a) A reduzida exploração do potencial de navegação dos rios. 
b) As condições precárias das rodovias que cortam o país. 
c) A saturação da capacidade operacional de portos e aeroportos. 
d) A prioridade dada ao modal ferroviário pela política de transporte nacional. 
e) Violência nas estradas e elevados custos com pedágio. 
 
 
15 – Sobre os diferentes tipos e usos dos transportes no Brasil e no mundo, considere as afirmações a seguir: 

 
I. Recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar o 

produto do início ao fim, ou seja, retira-o de seu local de produção e entrega-o ao seu destino final sem a 
necessidade de outros meios de transporte. 

II. Utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de custo 
(e lucro) mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. 

III. Recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos em sua estruturação e 
baixos custos em sua manutenção. Transporta pessoas e mercadorias, consumindo uma quantidade de energia 
relativamente pequena. 

 
As proposições acima representam, respectivamente, as descrições dos transportes: 
 

a) rodoviário, ferroviário e hidroviário 
b) ferroviário, rodoviário e aéreo 
c) marítimo, pluvial e aéreo 
d) aéreo, manual e hidroviário 
e) rodoviário, aéreo e ferroviário. 
 
 
16 - Vinte e sete dias por ano preso em um congestionamento? Pois esta é a média de dias que a população da 

cidade de São Paulo perde por ano em congestionamentos diários de 2 horas e 42 minutos. O tema não sai dos 

noticiários, nem das rodas de conversas entre paulistanos. E, assim, constitui-se uma espécie de percepção pública da 

crise de mobilidade na cidade como “problema de trânsito”. Será? 

 
A ideia de que nosso problema principal é o “congestionamento” oculta diferenças significativas nas dimensões e 

significados políticos da crise. Quero crer que nossa crise principal não é de trânsito, e sim do sistema geral de 

mobilidade da cidade, o que inclui o transporte coletivo e os chamados modos não motorizados, como os 

deslocamentos a pé e por bicicleta. 

 
Sendo assim, não por acaso o tema da mobilidade se apresenta como “congestionamento”: esta visão expressa a 

captura da política de circulação pelas intervenções na ampliação física e modernização da gestão do sistema viário, 

em detrimento da ampliação e modernização dos transportes coletivos. Mais alargamento de avenidas, mais túneis e 

viadutos, mais zona azul, mais radares e lombadas eletrônicas… e nada de um modelo de transporte coletivo 

integrado, confortável e barato. 

 
Comente sobre a atuação do poder público nas políticas de mobilidade urbana e cite um impacto ambiental provocado 
pelo aumento do transporte individual motorizado no Brasil. 

 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17 - Aposta no transporte 
 
Em um esforço que superou as previsões mais ousadas da iniciativa privada, o governo federal anunciou ontem o que 
chamou de o maior plano de investimentos em transportes da história, envolvendo a concessão de ferrovias e 
rodovias à iniciativa privada. O setor de ferrovias é o que deve receber o maior volume de investimentos. Serão R$ 91 
bilhões em 10 mil quilômetros de novas linhas, para criar uma malha que ligue as principais regiões produtoras do 
país aos maiores portos. 



 
 

A reportagem aborda o plano de investimentos anunciado em 2012 pelo governo federal. 
Aponte duas justificativas econômicas para a prioridade dada pelo governo ao setor ferroviário. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18 - Observe o mapa e responda. 
 

 
 
Aproximadamente 20% da população mundial vive na China sob o regime comunista. No entanto, no território do 

Estado chinês existem regiões e cidades que adotam práticas capitalistas. Em meados de 1997, Hong Kong, um dos 
maiores centros financeiros mundiais, voltou ao controle do Estado chinês, sem alterar sua condição econômica 
anterior. Apresente duas razões para que a China mantenha práticas capitalistas em algumas áreas do seu território. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
19 - Comente sobre o processo industrial ocorrido nas últimas décadas nos Tigres asiáticos. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20 -  

 
 
A imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica, a 
qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas 
capitalistas. Comente sobre os aspectos positivos e negativos sobre a inserção de novas tecnologias no processo 
produtivo industrial. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


