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01. Fordismo é um sistema de produção, criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, cuja principal característica é a fabricação 
em massa. Henry Ford criou este sistema em 1914 para sua indústria de automóveis, projetando um sistema baseado numa linha de 
montagem. O objetivo principal deste sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim baratear o produto, podendo 
vender para o maior número possível de consumidores. Desta forma, dentro deste sistema de produção, uma esteira rolante conduzia 
a produto, no caso da Ford os automóveis, e cada funcionário executava uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam 
sair do seu local de trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. Também não era necessária utilização de mão de obra 
muito capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma pequena tarefa dentro de sua etapa de produção.

 Resposta: B

02. A área assinalada no mapa corresponde ao cinturão da ferrugem norte-americano, onde um grande número de galpões industriais foi 
abandonado depois do auge da Segunda Revolução Industrial e da desconcentração industrial para o oeste estadunidense. O Cotton 
Belt ocorre em áreas mais centrais dos EUA. O vale do Silício está localizado na porção sudoeste do país, baseando-se na indústria de 
eletrônica e de informática.

 A região do cultivo da laranja e o polo turístico se localizam na Península da Flórida, sudeste dos EUA.
 O setor de altíssima tecnologia está no sudoeste dos EUA, área denominada “cinturão do sol”, e Seattle está localizada no noroeste 

do país.

 Resposta: A

03. Apesar dos grandes avanços nas estruturas produtivas e na forma de trabalho com o uso cada vez mais frequente de técnicas poupadoras 
de mão de obra, a exploração da mão de obra não chega ao fim. A Terceira Revolução teve início nas nações marcadas pelo alto 
desenvolvimento econômico e tecnológico, não impactando da mesma formas as nações periféricas, o que demonstra uma relação 
não equânimes entre os países. Brasil, na condição de nação situado na semiperiferia do capitalismo, possui uma industrialização 
tardia, isso e, foi industrializado num período bastante posterior as nações desenvolvidas.

 Resposta: V – V – F – F – F

04. O modelo produtivo taylorista-fordista caracteriza-se pela produção em massa, em linhas de produção nas quais o trabalhador é 
submetido a um trabalho repetitivo e que não domina as etapas da produção.

 Resposta: C

05. O sistema fordista de produção surgiu no início do século XX nos Estados Unidos, e pode ser descrito como uma versão mecanizada 
do antigo sistema de parcelamento de tarefas elaborado por Taylor. São características do Fordismo: produção em massa e consumo 
em massa, criação da linha de montagem, produção em série (massificada) inflexível e grandes estoques.

 Resposta: D
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