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01. Como podemos perceber, os menores custos de produção estão situados em países asiáticos, ou outros países que se encontram na 
periferia do sistema capitalista. Esse fator é um dos principais atrativos que as grandes corporações buscam na hora de instalar novas 
plantas folris.

 Resposta: B

02. A atividade econômica em questão recebe inúmeras classifi cações, porém podem ser divididas basicamente em dois tipos: indústria 
de base e de bens de consumo.
Indústria de base: são aquelas que atuam na transformação de matéria-prima bruta em matéria-prima para outras indústrias, com esse 
aspecto temos o exemplo das indústrias siderúrgicas, de mineração, química e petroquímica. Indústria de bens de consumo: nessa 
categoria industrial o objetivo é a produção direcionada ao consumidor fi nal, para a fabricação de mercadorias que atendam a esse 
mercado é preciso utilizar matéria-prima oriunda da indústria de base. Esse tipo de indústria divide-se em:
• Indústria de bens duráveis: responsável pela produção de mercadorias de grande vida útil, ou seja, longa durabilidade, como 

automóveis e eletrodomésticos.
• Indústria de bens semiduráveis: produzem artigos que oferecem uma vida útil média, como roupas, calçados, celulares entre outros.
• Indústria de bens não duráveis: encarregada pela produção de bens perecíveis, cuja durabilidade é rápida, como o ramo de alimentos 

e medicamentos.

 Resposta: C

03. As imagens possuem relação com os principais acontecimentos que marcaram a Primeira Revolução Industrial, que ocorreu nas últimas 
décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de 
energia primária marcam o início das mudanças nos processos produtivos, onde o Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições 
básicas para o início da industrialização. Essas mudanças no setor produtivo impactou outras nações como Alemanha, França e Estados 
Unidos somente na Segunda Revolução Industrial.

 Resposta: A

04. O just-in-time é um sistema de produção que se caracteriza pela ausência de estoque e pela terceirização da produção. Uma produção 
menos rígida e com economia de tempo, energia, matéria-prima, trazendo maiores lucros para os que aderem a esse sistema.

 Resposta: D

05. A introdução de novas tecnologias implica em novas formas  poupadoras de mão de obra e na reorganização do espaço produtivo.

 Resposta: E

06. O trabalho terceirizado enfraquece a luta dos trabalhadores, trazendo padrões mais baixos referentes às condições de vida e de trabalho. 
Dessa forma, a Terceira Revolução Industrial produziu efeito na dinâmica do mercado e consequentemente no movimento sindical.

 Resposta: C

07. 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.
Just in time ou Toyotismo. É um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou 
comprado antes da hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes.

 Resposta: D

08. Percebe-se que houve uma reorganização das indústrias nos Estados Unidos, do nordeste para o sul e oeste. Antes o Manufacturing 
Belt era responsável por cerca de 69% da produção industrial, mas após o surgimento de outros polos industriais, fi cou com apenas 
48%.

 Resposta: E

09. A Segunda Revolução teve início na Inglaterra, mas se desenvolveu para outras nações como Alemanha, França, Japão, Estados 
Unidos, entre outros países. Nesse momento de expansão do capitalismo tivemos o predomínio dos setores siderúrgicos, metalúrgicos 
e petroquímicos.  
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 Resposta: D

10. A descentralização industrial é um processo que foi verifi cado em escala global e nacional, onde parte do parque fabril foi deslocado 
para locais que possam oferecer vários fatores locacionais como redução de impostos, fontes de energia, legislação ambiental fl exível, 
entre outros. 

  Resposta: E
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