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Sabe-se que o modelo de industrialização brasileiro, ocorreu de maneira bastante peculiar, distribuído 
em fase específicas, cada uma com diferenciadas características. Inclusive sendo visto como tardio, 

uma vez que ocorreu dois séculos depois da Revolução Industrial no continente europeu. A partir 

disso, responda as questões 01 , 02 e 03. 
 

1) A terceira fase de nossa evolução industrial, consiste no chamado “ Plano de Metas”, 
que historicamente teria se iniciado em: 

 

a) Meados da década de 40, sob a influência Getulista   
b) Fins do primeiro quartel do século XX, ou seja, após a Primeira Grande Guerra 

c) Início da década de 90, sob a tutela do então presidente F. Collor de Mello 
d) Meados da década de 50, sob a administração de J. K. 

e) A partir da década de 80, ou seja, no término de nosso período ditatorial. 
 

2) (PUCC-SP) Durante décadas, o Brasil pautou  sua economia nas chamadas 

commodities, havendo grande preocupação no que tange ao cenário mundial, pois 
turbulências, acarretariam quedas nas exportações brasileiras. O referido período 

compreende o seguinte intervalo de tempo: 
 

a) 1940-55 

b) 1955-60 
c) 1914-40 

d) 1980-85 
e) 1990- dias atuais 

 
3) (Fuvest-SP-modificada) Nosso processo de substituição de importações, buscou 

canalizar investimentos para setores estratégicos, onde direcionando capital, nos 

tornaríamos num médio intervalo de tempo, um país industrializado. O trecho 
anterior faz alusão, ao seguinte período da evolução industrial do Brasil: 

 
a) 1940-55 

b) 1914-40 

c) 1955-60 
d) 1960-75 

e) 1980-85 
 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 
 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis.  
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

       que sejam consideradas. 
  

 



4) (Fac. Me. ABC-SP-modificada) A modernização do Brasil, resultante do 

crescimento  da economia urbano-industrial, iniciada principalmente, sob influência 
Getulista, produz uma divisão territorial do trabalho que: 

 
a) Torna a indústria dependente da agricultura 

b) Determina maior autonomia regional á Amazônia e ao Nordeste 

c) Diminui as desigualdades econômicas regionais 
d) Reduz o êxodo-rural 

e) Subordina progressivamente o campo à cidade. 
 

5) Numa seqüência histórica, pode-se afirmar que num perfil de continuísmo, após a 
saída de Getúlio Vargas do poder, através de seu suicídio, surge a frente do poder 

federal brasileiro com o slogam “50 anos em 5”: 

 
a) Juscelino Kubitschek 

b) Ernesto Geisel 
c) Jânio Quadros 

d) Costa e Silva 

e) João Goulart ( Jango ) 
 

6) (Faap-SP) A maior concentração industrial, no Brasil, acha-se na região Sudeste. 
Uma das fortes razões para isso é:  

 
a) A chegada dos imigrantes japoneses à região em meados do século passado 

b) O patrimônio adquirido com a venda de produtos minerais como ferro, manganês e carvão. 

c) O aumento das exportações de produtos agrícolas  bem diversificados após a crise do café 
d) A reforma agrária processada no governo de J. K. 

e) O acúmulo de capitais obtidos com a lavoura do café e aplicados às atividades industriais,... 
 

7) (PUC-PR-modificada) As migrações internas observadas entre 5- e 55, graças à 

transferência da capital federal, possuindo como objetivos questões de ordem 
econômica e geopolítica, proporcionaram o povoamento de Estados como: 

 
a) Mato Grosso 

b) Tocantins 

c) Goiás 
d) Acre 

e) Rondônia 
 

8) (UFRRJ-modificada) A indústria automobilística, carro-chefe da administração de J. 
K. no país, apresentou expressivos resultados, tanto positivos, bem como negativos, 

sentidos inclusive até os dias atuais. Vinculando-se ao modelo rodoviarista, pode-se 

afirmar que o parque industrial brasileiro sob a administração de Juscelino, esteve 
localizado no Brasil na seguinte área:  

 
a) Eixo Rio-SP 

b) Região metropolitana de São Paulo 

c) Porção norte do estado do Paraná 
d) Norte do país ( Zona Franca de Manaus) 

e) Litoral brasileiro, com ênfase para a região NE 
 

 
 

 

 
 

 



 

9) (Mack-SP-modificada) Os setores ou ramos automobilísticos bem como o de 
eletro-eletrônicos, vistos pelo então presidente Juscelino Kubitschek, com bastante 

atenção,  são fabricados por industrias classificadas como sendo de : 
  

a) Bens de consumo não-duráveis 

b) Bens de consumo duráveis 
c) Construção 

d) Bens de capital 
e) Pesadas ou de Base 

 
10) (Mackenzie-SP) Ao se analisar o processo de industrialização brasileiro, pode-se 

afirmar que, a alternativa  que apresenta um fator que não contribuiu para nosso 

processo de urbanização: 
 

a) O fim da escravidão e a expansão do trabalho assalariado 
b) A imigração de europeus 

c) As exportações de café 

d) Os solos férteis de massapé na Zona da Matas nordestina 
e) As crises nas exportações de café. 

 


