
 

 

 

 

 

 

 

 

01-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. 

 

02- Leia com atenção a afirmativa abaixo. A seguir, marque a opção correta. 
 

A formação das deseconomias de aglomeração, 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. 

 
(   ) verdadeiro.   
(   ) falso. 
 

03-(Ufam/adaptado) A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve 
origem nos lucros obtidos com a exportação de _________________________________. 
 

 
04-(Ufjf) O setor de leite e derivados, de longa tradição em Minas, é responsável por mais de 30% da produção 

brasileira. A Itambé (Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais), maior empresa do ramo, em meados 
de 2000, anunciou que estudava a transferência de sua produção para Goiás, onde mantém duas fábricas. Alegava que 
o governo de Minas cobra 7% de ICMS sobre o leite longa-vida, ao passo que o estado de Goiás oferece isenção de 
80% para o mesmo produto. 

Fonte: Adaptado de http://www.scielo.br/scielo 

 
 Este processo envolvendo diferentes interesses de agricultores e empresas, cuja atribuição é de 

responsabilidade dos governos estaduais, recebe o nome de: 
 

a) guerra fiscal. 
b) tarifa aduaneira. 
c) isenção de imposto de renda. 
d) taxa de câmbio. 
e) guerra fria. 
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 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
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05- (Ufal) O Brasil é considerado por muitos estudiosos como um país de industrialização tardia ou país 

subdesenvolvido industrializado. Denominações à parte, é certo que o Brasil tem aumentado a participação 
dos produtos industriais na pauta das exportações. Analise as afirmações sobre o processo de industrialização 
brasileiro. 

 
 Assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas: 
 

(   ) Apesar de vir perdendo indústrias nas últimas duas décadas, a região Sudeste ainda mantém a liderança 
nacional tanto no que se refere ao valor de produção como quanto ao número de empregados no setor 
industrial. 

(    ) Até a década de 1990, a metrópole de São Paulo concentrava ¾ da produção nacional de veículos. Na 
última década, as transnacionais automobilísticas optaram pela descentralização e surgiram unidades 
produtivas em outras regiões como o Sul e o Nordeste. 

 
06- Marque a alternativa que NÃO cita um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização 
brasileira ao longo do século XX: 

 
 
a) Expansão do processo de industrialização do país 

b) A revolução verde e o consequente processo de mecanização do campo 
c) Execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades 
d) Aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural 

 
07-O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda coluna 
com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. 

 
 

Coluna 01 

 
(1) Fatores repulsivos 

(2) Fatores atrativos 
 
 

 

Coluna 02 

 
(   ) Concentração fundiária 
(   ) Industrialização 

(   ) Oferta de empregos urbanos 
(   ) Modernização do meio rural 



08-Observe o mapa abaixo: 

 
(Adaptado de: IBGE. Atlas Geográfico Escolar. 6ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.p.136) 

 
 

 Explique corretamente as causas para a atual disposição industrial apresentada no mapa. 
 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
09-Diferencie artesanato de manufatura. 

 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
10-Cite e comente as principais características da industrialização brasileira. 

 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 


