
Exercícios – indústria

1.  (UNICAMP  2012)  Considerando  o  território  norte-americano  após  a  2ª  Guerra  Mundial,  o
chamado Sunbelt, que abrange os Estados da Califórnia, Arizona, Texas, Novo México, Luisiana e
Flórida, se destacou pelo dinamismo de sua economia.
a) Aponte as principais características econômicas do Sunbelt americano.
b) Indique duas características da agricultura norte-americana moderna.

2. (UNICAMP 2013) Graças ao tamanho continental  e à imensa população do país, as políticas
implementadas pelo governo permitiram à China combinar as vantagens da industrialização voltada
para a exportação, induzida em grande parte pelo investimento estrangeiro, com as vantagens de
uma economia  nacional  centrada  em si  mesma e  protegida  informalmente  pelo  idioma,  pelos
costumes,  pelas  instituições  e  pelas  redes,  aos  quais  os  estrangeiros  só  tinham  acesso  por
intermediários locais. Uma boa ilustração dessa combinação são as imensas ZPEs que o governo da
China ergueu do nada e que hoje abrigam dois terços do total mundial de trabalhadores em zonas
desse tipo.(Adaptado  de Giovanni  Arrighi,  Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos  do
século XXI. São Paulo: Boitempo, 2008, p.362.)
a) Indique duas ações políticas do governo chinês que produziram as condições internas para a
ascensão econômica do país.
b) Aponte as estratégias geopolíticas utilizadas pela China para a obtenção de recursos naturais em
distintas partes do mundo, que possibilitam a manutenção do atual modelo de produção industrial
em larga escala no país.

3. (UERJ 2016)

No mapa, o conjunto das áreas em laranja e o conjunto em azul representam, cada um, metade do
Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano distribuído por todo o território do país. Justifique a
grande concentração espacial da riqueza norte-americana nas áreas em laranja. Cite, ainda, duas
atividades econômicas relevantes, realizadas nessas áreas, que favorecem a concentração espacial
do PIB.

4. (UERJ 2016)
A localização de uma indústria está relacionada à busca de vantagens que lhe confiram melhores
condições em relação à concorrência. Assim, quanto menores os custos envolvidos, maiores as
possibilidades de lucros. Os principais fatores levados em conta para a instalação de uma fábrica
são: mercado consumidor, matéria-prima, rede de transportes, água, energia e mão de obra. A
ação do Estado também pode influenciar na localização das indústrias. Adaptado de SUCENA, I. S.;
SAMPAIO, S. F. Geografia: ensino médio. São Paulo: Edições SM, 2010.



Ao longo do tempo, os fatores que interferem na escolha da localização de uma indústria variam de
importância, podendo inclusive surgir novos fatores. Explique a diminuição da importância, nos dias
de hoje,  da  localização  das  indústrias  nas  proximidades  de  recursos  energéticos.  Em seguida,
indique uma ação do Estado que pode exercer influência na instalação de uma unidade fabril.


