
Industrialização

1-Países como Formosa, Coréia do 
Sul, Malásia e Singapura, apresentam 
um tipo de industrialização que tem 
características peculiares, como por 
exemplo:

a) têm como base do processo de 
industrialização, o mercado 
consumidor externo

b) a formação de um mercado comum.

c) desenvolvimento econômico a partir 
da adoção de uma política 
antiinflacionária.

d) forte estímulo à auto-suficiência.

e) produção voltada para a exportação
de cobre e petróleo.

2-"Na América Latina, países como o 
Brasil, o México, a Argentina e o Chile 
deflagraram processos industriais 
antes da Segunda Guerra Mundial, 
baseados no desenvolvimento do 
mercado interno (substituição de 
importações) e, mais tarde, em 
estímulos à indústria de base. No leste
asiático, os pequenos dragões ou 
tigres asiáticos ingressaram na 
industrialização pós-guerra, utilizando 
como modelo a exportação de bens de
consumo de baixo investimento 
tecnológico, orientado para o mercado 
dos países desenvolvidos."

Refletindo para além do texto, pode-se
afirmar que os países 
subdesenvolvidos

a) mencionados, industrializaram-se 
em momentos diferentes da história do
capitalismo, embora com caminhos 
diferentes, vêm, aos poucos, 
superando a situação de pobreza 
econômica e social.

b) mencionados, podem servir como 
modelos para todos os demais que 
desejarem sair da condição de 
subdesenvolvimento, pois o caminho é
a industrialização.

c) mencionados, não tiveram na 
industrialização o caminho para a 
superação de seus problemas sociais, 
uma vez que são, todos eles, países 
dependentes política, econômica e 
tecnologicamente.

d) podem, de modo geral, seguindo o 
exemplo dos chamados "tigres da 
Ásia", tornarem-se desenvolvidos, 
distanciando-se do tipo de 
industrialização latino-americana.

e) não mencionados, vêm conhecendo
processos mais recentes de 
industrialização, o que a prazos 
maiores ou menores, os levarão a 
superar suas condições de pobreza 
econômica e social.



3-:A respeito da industrialização na 
Europa, é correto afirmar que:

(01) Os países europeus, em geral, 
têm pequena dependência externa no 
seu abastecimento energético.

(02) No vale do Reno, uma das causas
da importância da industrialização é a 
ocorrência de jazidas de carvão.

(04) A França, grande potência 
industrial, concentra a maior produção 
siderúrgica no Mercado Comum 
Europeu.

(08) Em conseqüência da 
industrialização, o litoral do Mar do 
Norte transformou-se no mais ativo 
centro de atividades portuárias do 
mundo.

(16) A região meridional da Itália é a 
mais desenvolvida do país devido à 
abundância de mão-de-obra e carvão.
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4-Quanto à atividade industrial na 
Europa Ocidental, é correto afirmar 
que:

(01) O processo de industrialização da 
Grã-Bretanha apoiou-se no 
extrativismo mineral, a partir do qual 
se desenvolveram a siderurgia e a 
mecânica pesada.

(02) A indústria siderúrgica alemã 
baseou-se nas reservas minerais de 
ferro e carvão do vale do Ruhr.

(04) A indústria pesada francesa 
instalou-se meio século antes da 
inglesa, localizando-se na região do 
Mediterrâneo

(08) Roma, Milão e Nápoles são os 
mais antigos centros da indústria 
metalúrgica italiana.

(16) A atividade siderúrgica na Suíça e 
Áustria caracteriza-se pelo grande 
volume e produção de aço.
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5-Com base nos conhecimentos sobre 
economia e industrialização, pode-se 
dizer:

(01) A revolução tecnológica que se 
opera na economia mundial decorre, 
especialmente, do surgimento de 
novas fontes energéticas, novas 
técnicas de produção e sistemas de 
armazenamento e transmissão de 
informações.

(02) A economia de mercado envolve a
privatização do capital, propiciando a 
liberdade de opções quanto às 
condições de concorrência, tipos de 
mercadoria e escala de produção.

(04) As indústrias de bens de consumo
mais dependentes de matérias-primas 
são grandes consumidoras de energia 



e geralmente localizam-se próximas 
aos mercados consumidores.

(08) Os altos custos do transporte de 
petróleo e da transmissão de energia 
elétrica têm contribuído para dificultar 
a transferência de localização das 
indústrias e, conseqüentemente, para 
onerar o processo produtivo.

(16) As indústrias de bens duráveis 
localizadas no Nordeste brasileiro, por 
exigirem grandes investimentos e 
especialização, limitam a participação 
de mão-de-obra e capitais regionais.

(32) A estrutura agrícola diferenciada e
a mão-de-obra de origem européia 
constituíram a base do processo de 
industrialização recente que se 
instalou na região Centro-Oeste do 
Brasil.
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6-Qual das características a seguir 
mais se aplica ao processo de 
industrialização que ocorre em certos 
países não desenvolvidos da Ásia de 
Sudeste e do Extremo Oriente, como 
Formosa, Coréia do Sul, Malásia, 
Singapura?

a) Processo de industrialização com 
base no mercado consumidor externo.

b) Predomínio de capitais americanos.

c) Predomínio de indústrias de bens de
produção.

d) Forte incremento industrial desde a 
crise de 1929.

e) Industrialização com base no 
processo de substituição de 
importação de manufaturados.

7-Sobre as diversas formas de 
industrialização, é correto afirmar, 
EXCETO:

a) Nos países do Terceiro Mundo, a 
industrialização começou com a 
implantação de indústrias de base e só
receberam as indústrias de bens de 
consumo quando aquelas já estavam 
muito bem equipadas.

b) Os países que fizeram sua 
revolução industrial no século XIX 
normalmente apresentaram um 
desenvolvimento equilibrado entre as 
indústrias de base e as de consumo.

c) Os países, hoje subdesenvolvidos e 
industrializados, fizeram sua revolução
industrial na fase do capitalismo 
monopolista, quando os países 
capitalistas se expandiram em busca 
de investimento de capitais.

d) As indústrias dos países centrais 
representaram um constante acúmulo 
de capitais e de conhecimentos 
tecnológicos.

e) As indústrias dos países periféricos 
são, em grande parte, resultado da 
expansão da economia dos países 
centrais.



8-A respeito do processo de 
industrialização dos países 
subdesenvolvidos, podemos afirmar 
que:

a) em seu conjunto, o chamado 
"Terceiro Mundo" baseou seu 
crescimento industrial no setor de bens
de produção.

b) os países conhecidos como Tigres 
Asiáticos se industrializaram a partir da
década de 60, baseando seu parque 
industrial em plataformas de 
exportação.

c) Arábia Saudita, Bolívia e África do 
Sul são países não industrializados, 
cuja economia se baseia na 
exportação de produtos primários.

d) China, Vietnã, Camboja, Laos e 
Birmânia são países industrializados 
na década de 80, especializados na 
produção de microcomponentes 
eletrônicos.

e) Brasil, México e Formosa são 
nações que se industrializaram após a 
Segunda Guerra Mundial, baseadas 
no processo de substituição de 
importações.

9-"Para acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico ocidental,
o Estado japonês investiu na 
instalação de fábricas nos setores em 
que o capital privado não tinha 
condições de atuar. Mais tarde, 

algumas dessas indústrias foram 
vendidas a baixo preço a empresários 
particulares. Surgiram assim os 
zaibatsu, verdadeiros monopólios 
privados que se desenvolveram muito 
no período entre guerras devido às 
inúmeras vantagens e privilégios 
assegurados pelo Estado. De 1955 a 
1973, o crescimento industrial japonês 
foi maior que o dos Estados Unidos e 
o da Europa Ocidental, o que 
demonstra a eficácia da participação 
do Estado na reorganização industrial 
ocorrida no Pós-Guerra." (VESENTINI,
J. W.; VLACH, V. "Geografia crítica". 
18. ed. São Paulo: Ática, 1997. v. 3, 
p.187-189.)

Sobre a industrialização japonesa, é 
correto afirmar:

(01) Assim como nos Estados Unidos 
e na Europa, os estágios iniciais da 
industrialização japonesa foram 
possibilitados pela disponibilidade de 
carvão e ferro, minérios que hoje estão
esgotados no país devido à exploração
intensiva.

(02) Os setores em que o Estado 
japonês teve que intervir mais 
intensamente para alavancar a 
industrialização foram aqueles que 
compõem a chamada "indústria 
pesada", principalmente siderurgia, 
construção naval e petroquímica.

(04) Graças à ação diligente do Estado
e à importância simbólica da natureza 



na cultura nacional, o Japão logrou 
industrializar-se sem comprometer a 
qualidade de vida com poluição sonora
ou do ar.

(08) O trecho citado descreve com 
propriedade algumas características 
básicas do "modelo japonês" de 
desenvolvimento, mas não leva em 
conta a profunda crise que esse 
modelo vem experimentando desde o 
início dos anos 90, com estagnação 
econômica e aumento do desemprego.

(16) Ao contrário de países como 
Estados Unidos e Inglaterra, cujas 
empresas industriais transferem 
fábricas para países subdesenvolvidos
a fim de tirar proveito dos baixos 
salários ali vigentes, o "modelo 
japonês" tem a virtude de manter a 
competitividade industrial mesmo 
pagando altos salários, sem a 
necessidade de transferir parte de sua 
produção para países menos 
desenvolvidos.
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10-Refere-se à industrialização dos 
Tigres Asiáticos:

I - Uma série de vantagens, ligadas a 
fatores como a presença de mão-de-
obra barata, foi considerada pelos 
grupos industriais americanos e 
japoneses para se instalarem nos 
Tigres Asiáticos.

II - Após o desenvolvimento industrial 
dos Tigres Asiáticos, os salários se 
elevaram a níveis superiores aos da 
inflação e, com isso, elevou-se o poder
aquisitivo da população.

III - Para facilitar a colocação da 
produção no mercado internacional, 
tomou-se como estratégia a 
implantação de uma produção 
industrial muito homogênea para esse 
grupo de países.

a) se apenas a afirmação I estiver 
correta.

b) se apenas as afirmações I e II 
estiverem corretas.

c) se apenas as afirmações I e III 
estiverem corretas.

d) se apenas as afirmações II e III 
estiverem corretas.

e) se todas as afirmações estiverem 
corretas.
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