
INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA

01.(UECE) Sobre o crescimento da exploração do café no século XIX
no Brasil, assinale o correto.
a)  Essa  fase  coincide  com uma fase  de vitalidade e  expansão dos
mercados europeus e com o desenvolvimento dos Estados Unidos.
b) O café era produzido em larga escala, porém a preços baixos e com
baixa rentabilidade.
c)  Desde o  período colonial  que a  produção cafeeira  competia  no
mercado internacional com a produção açucareira brasileira.
d) O norte do Brasil era, por excelência, a região produtora de café,
pois podia contar com vasta mão de obra escrava.

2.(Mackenzie-SP)Duas  atividades  econômicas  destacaram-se
durante o período colonial brasileiro: a açucareira e a mineração.
Com relação a essas atividades econômicas, é correto afirmar que:
a) na atividade açucareira, prevaleciam o latifúndio e a ruralização, a
mineração favorecia a urbanização e a expansão do mercado interno.
b) o trabalho escravo era predominante na atividade açucareira e o
assalariado na mineradora.
c) o ouro do Brasil foi para a Holanda e os lucros do açúcar serviram
para a acumulação de capitais ingleses.
d) geraram movimentos nativistas como a Guerra dos Emboabas e a
Revolução Farroupilha.
e) favoreceram o abastecimento de gêneros de primeira necessidade
para  os  colonos  e  o  desenvolvimento  de  uma  economia
independente da metrópole.

3.(IFMT)  Sobre  a  indústria  brasileira,  sua  concentração  e
desconcentração espacial, a alternativa correta é:
a)  A  industrialização  brasileira  foi  tardia,  ao  longo  do  século  XIX,
concentrando-se  na  região  Sudeste  do  Brasil,  reproduzindo  as
desigualdades regionais sociais e econômicas.
b)  No  governo  de  Getúlio  Vargas,  no  período  do  Estado  Novo,  a
preocupação estatal  foi  com a indústria de base,  com enfoque na
produção  de  energia  e  setor  de  transportes;  já  no  governo  de
Juscelino Kubitschek, o setor automobilístico teve a atenção maior.
c) A industrialização como substituição de importações, com capital
estatal abundante e mão-de-obra barata, acontece no Brasil através
da indústria de bens de consumo duráveis e com destaque para o
setor têxtil e produção de alimentos.
d) A partir de 1950, como parte do planejamento estatal do governo
federal, inicia-se a desconcentração industrial, acentuada depois de
1990, pela crescente abertura econômica e desenvolvimento técnico-
científico.
e)  Com  a  desconcentração  industrial,  o  Sudeste  brasileiro,
principalmente São Paulo, passou por grandes mudanças espaciais e sociais,
deixando de ser a área de maior concentração industrial, posto ocupado hoje
pelo Nordeste brasileiro.

4.O  processo  de  industrialização  no  Brasil  foi  iniciado  de  maneira  mais
consolidada:
a) pelos portugueses, que viam em sua colônia a potencialidade de produzir 
mercadorias maquinofaturadas para a metrópole.
b) pelo Governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de
1929.

c) pela Ditadura Militar, que se preocupou em mobilizar a mão de 
obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do 
êxodo rural.
d) pelo Governo FHC, que sentiu a necessidade de transformar o 
parque industrial brasileiro para atender ao mercado externo.

5.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.

6.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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7.O desenvolvimento industrial  brasileiro 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.

8.O  período  comumente  denominado  de  “anos  dourados”  marcou  uma
etapa  da  recente  história  brasileira  associada  ao  desenvolvimentismo
(abertura  de  rodovias,  expansão  da  rede  hidrelétrica,  implantação  da
indústria  automobilística,  descentralização  da  capital)  e  à  atmosfera
cultural  marcada  pelo  surgimento  da  Bossa  Nova.  A  que  governo  tal
período está associado:
a) Juscelino Kubistchek
b) João Goulart

c) Getúlio Vargas
d) Eurico Gaspar Dutra
e) Jânio da Silva Quadros
9. As alternativas abaixo comparam o processo de industrialização
do Brasil, na chamada “Era Vargas”, com as experiências anteriores
ocorridas durante o Segundo Império e República Velha. Assinale a
alternativa  que  aponta  corretamente  as  diferenças  entre  esses
processos de industrialização.
a)  Os  governos  do  Império  e  da  República  Velha  financiaram  a
instalação  de  indústrias  de  bens  de  consumo,  visando  substituir
importações, enquanto que na “Era Vargas”, o Estado passou a atrair
empresas multinacionais interessadas em explorar riquezas minerais
e construir a infraestrutura. 
b) No Império e na República Velha a industrialização baseava-se em
capitais e mão de obra de imigrantes estrangeiros; enquanto que na
“Era  Vargas”,  esta  industrialização  foi  conduzida  pelos  capitais
privados  da  burguesia  brasileira,  adquirindo  um  forte  conteúdo
nacionalista. 
c)  Até  o  governo  Vargas,  o  poder  político  das  oligarquias  agrárias
orientava a economia e a industrialização para o mercado interno.
Com a derrota destas oligarquias, o mercado externo foi priorizado
com a adoção de uma política econômica que privilegiou a indústria
em detrimento da agricultura.
d) Uma das principais diferenças desse processo está relacionada à
atuação do Estado na “Era Vargas” que adotou,  pela primeira vez,
uma política de industrialização, com investimentos diretos do setor
estatal na indústria pesada e na infraestrutura.

10. A participação do Brasil na segunda guerra mundial se
deu  dentro  de  diversas  negociações  entre  os  países
beligerantes  e  o  governo  brasileiro.  Destes  acordos
surgiram  duas  grandes  empresas  estatais  que  estavam
dentro  do  projeto  de  desenvolvimento  defendido  pelo
governo  Vargas.  Que  empresas  foram  criadas  no  Brasil
fruto  destes  acordos  entre  o  governo  brasileiro  e  o
governo  norte  americano  durante  a  segunda  guerra
mundial?
a) PETROBRÁS e EMBRAER 
b) Companhia Vale do Rio Doce e Companhia Siderúrgica
Nacional 
c) CHESF e ELETROBRÁS 
d) Companhia Siderúrgica Nacional e PETROBRÁS 
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