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01. O texto retrata o surgimento da indústria mundial e a chegada dessa atividade econômica em território nacional, bem como o seu 
desenvolvimento e os setores que mais se desenvolveram.

 Resposta: E

02. Durante o início da década de 90, teve início o processo de abertura de economia brasileira nos moldes do sistema neoliberal.  
A internacionalização da economia não implica uma modernização de todos os setores da indústria nacional, que a tecnologia usada na 
produção é, na maioria das vezes, importada, uma vez que uma das características da indústria nacional é a dependência tecnológica.

 Resposta: D

03. Desde o início de 2001, a balança comercial brasileira apresenta uma relação superavitária. Contudo, é bom ressaltar que a maior 
parte da pauta de exportações é formada pelas commodities, sobretudo as agrícolas e minerais.

 Resposta: A

04. 
A) Os principais produtos que o Brasil exporta para a China são as commodities minerais (caso do minério de ferro) e agrícola (caso 

da soja).
B) A categoria de produtos que o Brasil mais exporta para a Argentina é a dos manufaturados. O contexto institucional é o do Mercosul, 

instituição que tem permitido maior comércio entre os país membros plenos (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela)  
e países membros associados (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru; Guiana e Suriname estão em processo de adesão). A TEC 
(Tarifa Externa Comum) tem o objetivo de ativar maior circulação de mercadorias e serviços, buscando adequar as tarifas entre os país.

05. A década de 1990, foi marcada pela estabilidade econômica resultante do plano Real, que acabou com o período da hiperinflação e 
assegurou crescimento da economia.

 Resposta: E

06. A economia cafeeira gerou as bases do desenvolvimento industrial (infraestrutura de transportes, concentração de capitais e populacionais 
etc.), determinando a sua concentração no Sudeste do país. O modelo básico foi o de substituição de importações, com forte presença 
de empresas multinacionais. Atualmente vivenciamos uma “desconcentração” com o desenvolvimento de novos centros industriais, 
sobretudo no Nordeste e no Sul do Brasil.

 Resposta: C

07. O setor primário, que representa a agricultura e a pecuária, teve forte diminuição na participação do PIB devido ao aumento da 
importância do setor industrial (secundário). O grande dinamismo do setor terciário deve-se ao aumento da participação do setor de 
serviço, nas áreas de telecomunicações e serviços.

 Resposta: B

08. O momento atual apresenta como uma de suas características mais marcantes, no que diz respeito a modelos de técnicas e gerenciamento 
industrial, a terceirização da produção.

 Resposta: B

09. Foi em seus dois anos de governo que Fernando Collor fez o que deveria ter sido feito há muito tempo para nossa economia: a abertura 
do mercado brasileiro ao mercado internacional. Em seu governo o país avançou muito no âmbito internacional, estrangeiros, geralmente 
de maior qualidade, forçando as empresas nacionais a se modernizarem e se adequarem às normas de comércio internacionais, podendo 
assim competir no mercado interno e externo.

 Resposta: D

10. Os principais produtos exportados pelo Brasil ao mercado chinês diz respeito ao setor agromineral, com destaque para a soja e minério 
de ferro.

 Resposta: A
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