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Leia e responda as questões 1 e 2: 

 

Denomina-se indústria o conjunto de atividades produtivas que o homem realiza, de modo organizado, com a 
ajuda de máquinas e ferramentas. Dentro dessa ampla definição se enquadram os mais diversos afazeres, em 

diferentes lugares e épocas. 
 

1) Faça uma linha do tempo sobre a Revolução Industrial. 

 
2) Identifique os tipos de indústrias e explique o conceito de cada uma, citando um exemplo de cada. 

 
Seguindo o padrão das grandes regiões agrícolas - os belts -, a atividade industrial norte-americana também é 

organizada em cinturões, determinados por diversos fatores, sobretudo as características assumidas pelo país em 
escala global. 

 

Com base nas informações acima, responda as questões 3 e 4: 
 

3) Destaque no mapa os cinturões industriais nos EUA. 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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4) Descreva as características de cada cinturão industrial dos EUA. 
 

 

5) A indústria na Alemanha é dominada por 4 ramos: o ramo automobilístico, a engenharia mecânica, a química 
e a indústria eletrônica. Os maiores grupos empresariais são:  Volkswagen, Daimler, BMW (todos do ramo 

automobilístico) BASF (química) e Siemens (eletrônica). A engenharia mecânica é caracterizada pelas 
pequenas e médias empresas.  

 
Com base no exposto acima, escreva de forma sucinta como se iniciou o processo de industrialização na 

Alemanha. 

 
 

6) Leia: 
 

 “Com uma estratégia adequada a um país de desenvolvimento industrial mais recente, passou de 

importador a exportador de muitas tecnologias aperfeiçoadas, conseguindo deslocar, inclusive, os fornecedores 
mais tradicionais no mercado mundial”. 

 
O texto faz referência a qual país?  Explique o contexto em destaque? 

 
7) Leia a frase: “O ano de 1989 representou o ápice da crise do socialismo real.” Enumere os fatores que levaram a 

essa crise. 

 
8) Explique os termos na imagem: 

 

 
 

9) Em 1992 a República Popular da China conheceu um crescimento econômico na razão de 18%, um dos maiores 
recordes desde o fim da Guerra fria. Este fantástico desempenho reflete reformas iniciadas na década de 80.  

 
Identifique os principais aspectos dessas reformas, e suas limitações. 

10) A rápida expansão econômico-industrial de Cingapura, Coréia do Sul, Hong Kong e Taiwan valeu a esses países o 
título de Tigres Asiáticos. O início da transformação radical dessas economias ocorreu, a partir da instalação de 

filiais de indústrias norte-americanas e, principalmente, japonesas, que tiveram vantagens na nova localização. 

Entende-se, portanto, que a indústria é um fator determinante na organização do espaço geográfico. 
 

https://www.deutschland.de/es/topic/economia/globalizacion-comercio-mundial/industria
https://www.deutschland.de/pt-br/topic/economia/os-melhores-empregadores-alemaes-as-empresas-mais-prediletas-de-2018
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Explique os fatores de atração para esses países. 
 

 

11) O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve 
uma concentração da atividade industrial, particularmente, nos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Como podemos explicar essa concentração industrial? 
 

12) O processo de industrialização da economia brasileira só se intensificou após as primeiras décadas do século XX, 
principalmente após o primeiro período de Getúlio Vargas como presidente da República. Explique os motivos que 

impediram o desenvolvimento industrial brasileiro de se desenvolver durante os períodos coloniais e imperiais. 

 
13) 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. 

Quais motivos levaram a essa desconcentração industrial? 
 

14) O período comumente denominado de “anos dourados” marcou uma etapa da recente história brasileira 
associada ao desenvolvimentismo (abertura de rodovias, expansão da rede hidrelétrica, implantação da indústria 

automobilística, descentralização da capital) e à atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova.  
A que governo tal período está associado o texto acima? 

 

15) Tanto se analisarmos o território brasileiro quanto se levarmos em conta as configurações espaciais do mundo, 
podemos perceber que a industrialização não se distribui de forma homogênea. Os fatores locacionais, que 

direcionam e redirecionam a atividade industrial pelas diferentes localidades, são os principais responsáveis por 
essa dinâmica. 

Além dos fatores locacionais, temos também a chamada Guerra Fiscal. Explique no que consiste e cite exemplos. 

 
16) Percebe-se no Brasil uma concentração da atividade industrial na Região Sudeste. Após a Segunda Guerra 

Mundial, o crescimento industrial de São Paulo ocorreu no chamado ABCD paulista (Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul e Diadema), durante o governo de Juscelino Kubitschek. Durante as décadas de 

1960, 1970 e 1980, a existência de programas de industrialização expandiu a industrialização para as regiões 

Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. 
 

Com base nas informações acima, destaque no mapa as regiões brasileiras e descreva os principais ramos 
industriais de cada uma. 

 

https://www.todamateria.com.br/segunda-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/segunda-guerra-mundial/
https://www.todamateria.com.br/juscelino-kubitschek/
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17) De acordo com seus conhecimentos, explique as principais características da grande reserva de petróleo 

encontrada no território brasileiro, denominada pré-sal. 

 
18) São consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tem a capacidade de se refazer ou não é 

limitado. A partir da afirmativa, aponte duas energias que são consideradas renováveis e comente seus pontos 
positivos e negativos. 

 
19) O Brasil vem se tornando um país que utiliza cada vez mais fontes renováveis de energia, embora ainda haja 

uma necessidade de diversificar os tipos de produção existentes no país. 

Pesquise as principais fontes de energias renováveis utilizadas no Brasil e cite as regiões que mais se destacam 
nessa produção. 

 
20) Observe a charge e responda: 

 

 
 

Sobre as fontes de energia, aponte as energias não renováveis e relacione a sua utilização com a mensagem 
satirizada na charge acima. 

 


