
(1,0) 1 – Qual o papel na região Sudeste do País, com relação à industrialização e economia. 

 

(1,0) 2 – Apenas duas das sentenças abaixo estão corretas. Qual delas está errada e explique o porquê. 

a) Na Região Sul do Brasil o processo de industrialização ampliou por dois motivos: a imigração estrangeira e a 

organização de uma economia voltada para si mesma, ou seja, para abastecer o mercado regional. 

b) A Concentração Industrial no ABCD deve-se à instalação da indústria têxtil e agrícola, no período do 

governo JK, que por sua vez impulsionou o surgimento no entorno das chamadas indústrias satélites. 

c) Em 1967 é criada a Zona Franca de Manaus, instalando um distrito industrial com empresas Japonesas, 

seguidas por coreanas e estadunidenses. 

 

(0,75) 3 - Considere os seguintes itens:  

I. Indústria têxtil V. Trabalho qualificado em jornadas menores 

II. Países do Primeiro Mundo VI. Trabalho intensivo sem regulamentação 

III. Países industrializados VII. Uso intensivo de matéria-prima 

IV. Indústria petroquímica VIII.Setor terciário moderno 

O que foi a Terceira Revolução Industrial? Três dos itens acima caracterizam melhor esta revolução, quais são 

eles? 

 

(1,0) 4 – Quais os principais obstáculos para a terceira revolução industrial brasileira? 

 

(1,0) 5 – Explique por que o Timor Leste apresenta-se atualmente como um dos países mais carentes de apoio 

governamental e de estrutura básica para a população? Por que a Indonésia tem relação direta com essa 

situação? 

 

(0,75) 6 – Quais as principais diferenças entre os ramos industriais das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro 

e Belo Horizonte? Existem semelhanças entre esta última e a região metropolitana de São Paulo? 

 

(0,5) 7 – Dê o significado (quando necessário) e explique os termos abaixo: 

a) PIB:  

b) OMC:  

c) URSS:  

d) Conurbação:  

e) Vale do Silício:  

 

(1,0) 8 - Levando-se em consideração que, historicamente, a implantação de indústrias siderúrgicas constituiu-

se em fator fundamental no processo de industrialização: 

a) justifique a importância das indústrias siderúrgicas; 

b) explique quando e como se deu a sua implantação no Brasil. 


