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1 - Em relação à Segunda Revolução Industrial (a partir de 1860) pode-se afirmar que a forma 
de produção em série (fordismo e taylorismo) propiciou  
a) o surgimento de grandes indústrias e a geração de grandes concentrações econômicas que 
culminaram nos "holdings", trustes e cartéis.  
b) a mecanização do setor metalúrgico, impulsionando a produção automotiva e a 
modernização e expansão dos transportes.  
c) o desaparecimento dos pequenos proprietários rurais e a integração do trabalho do campo 
ao sistema capitalista desenvolvido.  
d) a implantação definitiva das relações capitalistas ao desviar a acumulação de capitais da 
atividade comercial para o setor de produção.  
e) o aparecimento de associações de operários em organizações trabalhistas com o fim de 
promover a destruição das máquinas. 
 
2 - A divisão do trabalho e a mecanização complementam-se e reforçam-se mutuamente. (...) 
somente com a introdução da maquinaria, com seu ritmo constante, é possível realizar o sonho 
- ou o pesadelo - de uma administração exata do tempo e dos movimentos do operário, sem a 
onerosa necessidade de colocar um capataz e um cronometrador atrás de cada um." 
ENGUITA, Mariano F. "Tecnologia e sociedade: a ideologia da racionalidade técnica, a 
organização do trabalho e a educação". In: SILVA, Tomaz T. da (org.) "Trabalho, Educação e 
Prática Social." Porto Alegre: Artes Médicas, 1991. p.235. Tomando como referência a citação 
acima, podemos afirmar que:  
I - o Taylorismo, concepção produtivista desenvolvida por Frederick Taylor nos Estados Unidos, 
entre o final do século XIX e início do século XX, tinha como características o controle sobre os 
gestos e comportamentos do trabalhador, com o intuito de evitar o "desperdício de tempo" e a 
decomposição da produção em movimentos monótonos, causando tédio e idiotização do 
trabalhador. II - o Fordismo, desenvolvido por Henry Ford, seguiu a trilha aberta por Taylor ao 
utilizar a linha de montagem na fabricação em massa de automóveis, ao fixar o operário em um 
mesmo posto, subordinando-o à máquina.  
III - no mundo contemporâneo, a chamada "desindustrialização" - processo de utilização da 
microeletrônica para a criação de novos postos de trabalho - substituiu os antigos robôs, 
provocando a diminuição do desemprego, melhorando a distribuição de renda em países 
emergentes como o Brasil, e criando novas oportunidades de lazer aos trabalhadores. 
Assinale:  
a) se apenas I e II são corretas.  
b) se apenas I é correta.  
c) se apenas II é correta.  
d) se apenas II e III são corretas.  
e) se todas são corretas. 
 
3 - A posição central ocupada pela técnica é fundamental para explicar a atual fase do 
capitalismo em que se insere o pós-fordismo. Esta nova forma de organização da produção 
promove o seguinte conjunto de conseqüências:  
a) retração do setor de comércio e prestação de serviços. Ampliação de um mercado 
consumidor seletivo, diversificado e sofisticado  
b) intensificação das estratégias de produção e consumo em nível internacional. Redução do 
fluxo de informação e dos veículos de propaganda  
c) redução da distância entre os estabelecimentos industriais e comerciais. Acelerado ritmo de 
inovações do produto com mercados pouco especializados .  
d) crescente terceirização das atividades de apoio à produção e à distribuição. Elevados níveis 
de concentração de capitais com formação de conglomerados. 
 
4 –  



 
 
As diferenças observadas entre a fábrica fordista e a fábrica pós-fordista são explicadas, 
principalmente, pela introdução da estratégia de organização produtiva denominada: 
a) regulação. 
b) terceirização. 
c) padronização. 
d) hierarquização. 
 
5 - Na China, apesar de os dirigentes darem relevância à manutenção da estabilidade social e 
política, muitos setores estão esquecidos pelo "milagre econômico". Assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
a) A habitação, emprego, saúde, justiça social e a corrupção existem indicando problemas 
sociais, apesar do rápido crescimento econômico. 
b) A grande preocupação dos políticos com o meio ambiente impede o desenvolvimento de 
atividades econômicas mais importantes, o que explica o baixo número de registros de 
problemas. 
c) As cidades apresentam taxas de crescimento econômico elevado, e o campo não cresce na 
mesma velocidade, gerando pressões demográficas emigratórias no meio rural. 
d) As regiões costeiras do leste recebem maior investimento que as centrais e do oeste, 
inclusive nas zonas urbanas, gerando desequilíbrios regionais. 
 
6 - A partir da década de 1970, quatro países asiáticos surpreenderam o mundo com uma 
expressiva industrialização. Devido às características desse processo e à localização de 
Cingapura, Hong Kong, Coréia do Sul e Taiwan, estes foram denominados Tigres Asiáticos. 
Recentemente, esses quatro países expandiram sua economia para países vizinhos do 
Sudeste Asiático, agora denominados de novos Tigres Asiáticos. Sobre a economia desses 
países, analise as afirmativas abaixo. 
 
I - Nos novos Tigres, devido à mão-de-obra extremamente qualificada e barata, foram 
instaladas indústrias de produtos de informática, microeletrônica, hardware e software. 
II - Além dos investimentos dos quatro Tigres Asiáticos, os novos Tigres passaram a fazer parte 
das redes de negócios de empresas dos Estados Unidos, Japão e de outros países 
desenvolvidos. 
III - Para produzir mercadorias sob encomenda, criadas e planejadas em outros lugares do 
mundo, surgiram milhares de pequenas empresas em cada um desses novos países. 
IV- As reformas políticas, sociais e econômicas implantadas e o aumento do mercado interno 
de consumo fortaleceram o desenvolvimento dos novos Tigres. 
 
Marque a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas. 
a) II e III 
b) I e II 
c) II e IV  
d) I, II e III 
 
7 - Atualmente, seguindo a tendência já verificada em países desenvolvidos, ocorre um 
processo de desconcentração industrial no Brasil, a qual resulta, entre outros fatores, da:  



a) Ocorrência e presença de trabalhadores bem qualificados para o setor industrial em todo o 
espaço geográfico brasileiro.  
b) Existência de sindicatos consolidados na Região Sudeste e a aplicação das leis de proteção 
ambiental, que inviabilizam a implantação de novas indústrias nesta região.  
c) Ocorrência e desenvolvimento da atividade industrial em todo o território brasileiro, 
diretamente relacionada à globalização da economia, uma vez que o capitalismo atual favorece 
em igualdade a reprodução das forças produtivas.  
d) Concessão de incentivos fiscais, através da isenção de impostos, juros subsidiados ou 
dilatação dos prazos de pagamento dos empréstimos, oferecida pelos Estados, aliada aos 
baixos salários pagos a mão de obra local.  
e) Ação do Estado, por meio de políticas de desenvolvimento regional e infraestrutura, que 
possibilita a melhoria dos salários, impedindo, deste modo, o desequilíbrio regional relacionado 
aos salários baixos pagos aos trabalhadores. 
 
8 - A desconcentração industrial verificada no Brasil, na última década, decorre, entre outros 
fatores, da: 
a) ação do Estado, por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona 
Franca de Manaus. 
b) elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para 
novos investimentos industriais. 
c) presença de sindicatos fortes nos estados das regiões Sul e Sudeste, o que impede novos 
investimentos nessas regiões. 
d) isenção fiscal oferecida por vários estados, o que impede novos investimentos nessas 
regiões. 
e) globalização da economia que, por meio das privatizações, induz o desenvolvimento da 
atividade industrial em todo o território. 
 
9 - Observe o mapa abaixo: 
 
Indústrias no Brasil 

 
Temos, acima, a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode 
perceber, com a leitura do mapa, é: 
 
a) a dinâmica homogênea da industrialização brasileira. 
b) o peso que a Zona Franca de Manaus possui graças ao fato de ela, sozinha, ser equivalente 
a toda produção industrial do centro-sul do país. 
c) a herança histórica da concentração industrial ocorrida na região Sudeste do país. 
d) o elevado processo de devastação de áreas naturais para a construção de zonas industriais. 



e) que o Rio Grande do Sul é a Unidade Federativa mais industrializada do país. 
 
10 - Trata-se de um processo de desconcentração industrial que acarreta a progressiva 
desmetropolização do país. Propicia, assim, a diminuição do crescimento populacional das 
grandes metrópoles em razão da migração da força de trabalho em direção às cidades médias. 
A industrialização brasileira – felizmente ou não – vem passando por essa etapa do 
desenvolvimento industrial. 
 
O processo a que o texto se refere e que descreve o atual momento da produção do espaço 
industrial brasileiro é: 
 
a) a reestruturação produtiva das indústrias. 
b) a crescente onda de sonegação de impostos. 
c) a pulverização de empresas em várias fábricas espalhadas pelo território. 
d) a formação das deseconomias de aglomeração. 
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