
Produção industrial – modelos de produção

1. (Unesp 2017)  As disparidades regionais e a concentração econômica e industrial  no estado de São
Paulo, principalmente em sua região metropolitana, revelam as desigualdades geradas a partir da formação
do capitalismo nacional. A produtividade brasileira baseava-se nas economias de escala e na concentração
espacial das atividades e de seus operadores. Isso gerou, primeiramente, as economias de aglomeração
que, posteriormente, transformaram-se em “deseconomias de aglomeração”, por fatores provocados pelas
forças contraditórias entre os benefícios econômicos da aglomeração e as desvantagens da concentração,
levando à desconcentração industrial.  (Eliane  C.  Santos.  “A reestruturação produtiva  –  do fordismo à
produção flexível no estado de São Paulo”. In: Eliseu S. Sposito (org). O novo mapa da indústria no início
do século XXI, 2015. Adaptado.)
Apresente duas características das economias de aglomeração que contribuíram para a concentração das
indústrias  na  região  metropolitana  de  São  Paulo  e  duas  condições  que  promoveram  a  posterior
desconcentração industrial.

2. (Uerj 2011) O patrono
Um estudo recente encomendado pelo banco BNP Paribas, francês e insuspeito, mostrou que nos últimos
cinco anos a classe C brasileira cresceu e aumentou sua renda mais do que as classes A/B, enquanto as
classes D/E diminuíram de tamanho. O que deve interessar a todo o mundo é que está se criando uma
coisa que até agora não existia no Brasil. E o patrono desta transformação não é Karl Marx, é Henry Ford.
Henry Ford ficou na história porque criou o fordismo, um método revolucionário de produção de carros em
série que mudou para sempre os costumes e a paisagem da América. (Luís Fernando Veríssimo  Adaptado
de O Globo, 15/04/2010)
De acordo com o texto, há um elemento do fordismo verificado no Brasil apenas recentemente.
Aponte  esse  elemento.  Nomeie  ainda  o  atual  modelo  produtivo  capitalista,  sucessor  do  fordismo,  e
apresente duas de suas características. 

3. (Fuvest  2000)  As novas formas de organização da produção industrial  foram chamadas por alguns
autores de pós-fordismo, para diferenciá-las da produção fordista.
a) Apresente dois aspectos do processo industrial fordista e dois do pós-fordista.
b) Caracterize o espaço industrial no fordismo e no pós-fordismo. 

4. (Ufpr 2018)  A desmaterialização da fábrica, com menos pessoas e mais programas de computador e
máquinas  automatizadas,  a  personalização  dos  produtos  de  luxo,  o  distanciamento  entre  vendedor  e
comprador e a rapidez na entrega são os eixos da nova “revolução” até 2025.  (“Mercado da moda se
articula e traça metas para nova revolução industrial”.  Folha de S.  Paulo, 07/05/2017. Disponível em:
<http:// www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/05/1881838-vigiar-e-consumir.shtml>. Acesso em 25 julho
2017.) 
Sobre o futuro da indústria de confecção, afirma-se nesse texto que estaria em curso um novo modelo
produtivo, baseado nas novas tecnologias de informação e comunicação.
A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
1. A terciarização é uma das principais características dessa nova revolução industrial. 
2. “Menos pessoas e mais programas de computador e máquinas automatizadas” são características da
terceira revolução industrial, cuja emergência se deu no final do século XX. 
3. Entre os principais elementos responsáveis pelas intensas transformações desse novo modelo produtivo,
estão os adventos do petróleo, da energia elétrica, do alumínio e do telefone. 
4.  Flexibilização,  toyotismo,  pós-fordismo,  robótica  e  cibernética  são  alguns  dos  principais  conceitos
associados a esse momento histórico da nova revolução industrial. 
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

5. (Unicamp 2018) Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 milhões
de habitantes entre as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, havia perdido mais de um milhão de



habitantes. O espaço urbano entrou em colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão
de serviços  públicos  essenciais,  crescimento  da pobreza e do desemprego.  Em 2013,  foi  decretada a
falência da cidade. Essa crise urbana vivida por Detroit resulta dos seguintes processos: 
a) ascensão do taylorismo; protecionismo econômico e concorrência com capitais europeus; deslocamento
de indústrias para cidades vizinhas.
b) consolidação do regime de acumulação fordista; protecionismo econômico e concorrência com capitais
europeus; deslocamento de indústrias para outros países;
c) declínio do toyotismo; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; deslocamento de
indústrias para cidades vizinhas.
d)  ascensão  do  regime  de  acumulação  flexível;  liberalização  econômica  e  concorrência  com  capitais
asiáticos; deslocamento de indústrias para outros países.

6. (Imed 2016)  O modelo de produçãoindustrial denominado “toyotismo”, criado peloengenheiro Taiichi
Ohno, tem comocaracterísticas:
I. Linha de produção.
II. Descentralização da produção.
III. Terceirização.
IV. Automação.
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e III.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III e IV.
e) I, II, III e IV.

7. (Fatec 2014) Para preparar uma caixa de telefone celular com carregador de bateria, fone de ouvido e
dois manuais de instrução, oempregado da fábrica dispõe de apenas seis segundos. Finalizada essa etapa,
a embalagem é repassada ao funcionárioseguinte da linha de montagem, o qual tem a missão de escanear
o pacote em dois pontos diferentes e, em seguida, colar uma etiqueta. Em um único dia, a tarefa chega a
ser repetida até 6.800  vezes pelo mesmo trabalhador.
(blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/08/12/. Acesso em: 12.08.2013. Adaptado)
Refletindo sobre a situação exposta no texto, é correto afirmar que essa fábrica se organiza pelo sistema
de produçãoconhecido como 
a) toyotismo, no qual a mecanização do trabalho leva à divisão equitativa dos lucros entre os operários. 
b) toyotismo, no qual os trabalhadores controlam os meios de produção e produzem no seu próprio ritmo. 
c) fordismo, no qual cada um dos trabalhadores realiza todas as etapas do processo produtivo nas fábricas.
d)  fordismo,  no qual  a  livre  iniciativa  do  trabalhador  determina  o  ritmo das  fábricas  e  o  volume da
produção. 
e) fordismo, no qual há uma divisão do trabalho, e a mecanização da produção leva à repetição de tarefas.

8. (Uern 2013)  



A ilustração apresentada mostra algumas mudanças tecnológicas que trouxeram repercussões econômicas
e sociais  importantes  para  o  espaço geográfico  e  para  o  modo de  vida  em sociedade.  A forma e  a
organização industrial atual estão relacionadas a um país e um modelo. 
Assinale a associação correta.
a) Fordismo – EUA.
b) Toyotismo – China.
c) Taylorismo – EUA.
d) Just-in-time – Japão.

9. (Uern 2012) Analise a charge e o texto seguintes.

“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 o produto, 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”.
(http://www.suapesquisa.com/economia/)
Tanto a charge quanto o texto referem-se ao sistema de produção denominado
a) Taylorismo.
b) Toyotismo.
c) Fordismo.
d) Volvismo.

10. (Uerj 2012) Quando os auditores do Ministério do Trabalho entraram na casa de paredes descascadas
num bairro residencial da capital paulista, parecia improvável que dali sairiam peças costuradas para uma
das maiores redes de varejo do país. Não fossem as etiquetas da loja coladas aos casacos, seria difícil
acreditar que, através de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos por peça a imigrantes
bolivianos que costuravam das 8 da manhã às 10 da noite.
Os 16 trabalhadores suavam em dois cômodos sem janelas de 6 metros quadrados cada um. Costurando
casacos da marca da rede, havia dois menores de idade e dois jovens que completaram 18 anos na oficina.
(Adaptado de Época, 04/04/2011.)
A  comparação  entre  modelos  produtivos  permite  compreender  a  organização  do  modo  de  produção
capitalista a cada momento de sua história. Contudo, é comum verificar a coexistência de características de
modelos produtivos de épocas diferentes.
Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características de modelos distintos do
capitalismo:
a) organização fabril do taylorismo – legislação social fordista
b) nível de tecnologia do neofordismo – perfil artesanal manchesteriano
c) estratégia empresarial do toyotismo – relação de trabalho pré-fordista
d) regulação estatal do pós-fordismo – padrão técnico sistêmico-flexível

11. (Ufsc 2006)  Como resposta à crise do fordismo, as empresas passaram a introduzir equipamentos
tecnologicamente  cada  vez  mais  avançados  e  novos  métodos  de  organização  da  produção,  como  o
toyotismo.  As  várias  mudanças  implantadas  no  sistema  produtivo  e  nas  relações  de  trabalho,
particularmente nos países desenvolvidos, ficaram conhecidas como produção flexível e serviram para dar
continuidade à acumulação capitalista. 
(Adaptado de MOREIRA, João Carlos, SENE, Eustáquio de. "Geografia para o ensino médio: Geografia geral
e do Brasil". São Paulo: Scipione, 2002, p. 293).
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) quanto ao assunto abordado no texto acima. 



01)  O  desemprego  conjuntural  é  provocado  apenas  pelo  desenvolvimento  de  novas  tecnologias,  que
extinguem muitos postos de trabalho. 
02) O toyotismo propunha uma intensificação da divisão do trabalho, fracionando as etapas do processo
produtivo. 
04) O desenvolvimento da produção flexível tem gerado novos processos produtivos. A palavra de ordem
passa a ser competitividade. 
08) A redução de estoques e a racionalização do fluxo de insumos nas fábricas reduzem os custos porque
diminuem o volume de capital imobilizado em estoques.  
16)  A padronização das peças e a fabricação de um único produto em grande escala são alguns dos
princípios fundamentais do fordismo.  
32) Com a atual divisão internacional do trabalho, os trabalhadores necessitam, cada vez mais, garantir a
sua empregabilidade.



Gabarito: 

Resposta da questão 1:
Na região metropolitana de São Paulo, duas características de “economias de aglomeração” que 
estimularam a concentração industrial foram o grande mercado consumidor e disponibilidade de capital 
para investimentos. Entre os fatores de “deseconomia de aglomeração” nas últimas décadas, podemos 
citar: congestionamentos de trânsito, alto valor dos terrenos, maior carga tributária para as empresas e 
salários mais elevados com sindicatos combativos. Estes fatores estimularam a desconcentração industrial 
com empresas se instalando no interior paulista e em outros estados.

Resposta da questão 2:
O fordismo como sistema de produção propiciou a expansão do consumo de massa, pelo grande aumento 
da oferta de produtos. 
O fordismo deu lugar ao toyotismo (pós-fordismo), com base na acumulação flexível, cujas características 
principais, entre outras, são: fragmentação da produção, engajamento ambiental, terceirização de boa 
parte da produção, robotização/automação, flexibilização e diversificação de produtos com ciclos curtos de 
sua produção e mão de obra cada vez mais qualificada e em menor número.

Resposta da questão 3:
a) Fordista: produção em linha de montagem, em série, tarefas repetitivas, produção em massa.
Pós-fordista: produção regulada a partir de tarefas diárias, pouco estoque, diversificação, terceirização em 
altos níveis.

b) Fordista: grandes fábricas, almoxarifados gigantescos exigindo processos de controle complexos.
Pós-fordismo: desconcentração espacial, entregas diárias de peças, controle simplificado, maior dinamismo.

Resposta da questão 4:
[C]
Os itens incorretos são:
[1] a terciarização refere-se ao crescimento do setor terciário da economia, integrado pelo comércio, 
serviços e finanças.
[3] a terceira revolução industrial é marcada pelo avanço de setores de alta tecnologia como informática, 
biotecnologia, aeroespacial e química fina, além da produção flexível, assim o espaço começou a se 
converter em meio técnico, científico e informacional em várias regiões do mundo. 

Resposta da questão 5:
[D]
O Nordeste dos Estados Unidos (cinturão dos manufaturados) entrou em declínio industrial nas últimas 
décadas devido a uma convergência de fatores. A saída de transnacionais de automóveis para outros 
países (México e China, por exemplo), a concorrência decorrente da importação de veículos asiáticos de 
melhor qualidade e a própria modernização das indústrias (automação e robotização). Este quadro levou 
ao aumento do desemprego, a precarização do trabalho e a decadência urbana em estados como 
Michigan. A insatisfação popular levou a vitória de Donald Trump nas eleições de 2016 graças ao discurso 
populista e protecionista de revitalização econômica em estados como Michigan e Pensilvânia.

Resposta da questão 6:
[D]
O item incorreto é o [I], uma vez que o toyotismo prioriza a produção conforme a demanda do mercado 
consumidor, a não formação de estoques excessivos, funcionários trabalhando em equipe, produtos com 
melhor qualidade e em estágios mais sofisticados, a personalização dos produtos conforme o desejo do 
cliente.

Resposta da questão 7:
[E]
O fordismo se caracteriza pela linha de montagem, produção em massa, formação de grandes estoques de
mercadorias e divisão do trabalho com trabalhadores focados numa etapa de produção.



Resposta da questão 8:
[D]
A charge destaca uma forma de produção adequada à lógica da globalização, trabalhadores que 
compreendem o processo produtivo como um todo, produtos personalizados, logística de transportes 
moderna, mercado consumidor interno e externo, além da produção conforme a demanda sem a formação
de grandes estoques. 

Resposta da questão 9:
[C] 
O sistema de produção destacado na charge é o fordismo, caracterizado pela produção em massa e 
padronizada em linhas de montagem. O método foi adotado principalmente a partir do século XX, em 
indústrias de bens de consumo, como a de automóveis e eletrodomésticos. 

Resposta da questão 10:
[C]
Ao citar a produção das peças para uma das maiores redes de varejo do país, o texto faz referencia à 
terceirização, característica da terceira revolução industrial, cujo sistema produtivo é o toyotismo. Ao 
mencionar as condições insalubres e informais de trabalho, o texto indica características da produção pré-
fordista, ou seja, as relações trabalhistas da 1ª revolução industrial. 

Resposta da questão 11:
04 + 08 + 16 + 32 = 60 


