
Lista – Industrialização brasileira I
Evolução da economia brasileira no século XX-XXI

1. (Unicamp 2020)  Até hoje, a formação das classes médias esteve ligada à expansão da indústria e à
elevação de seus níveis de produtividade. Historicamente, a indústria permitiu estruturar a representação
política e sindical das categorias mais desfavorecidas da população em torno dos interesses que afetavam
as grandes massas de trabalhadores. Já no contexto atual, marcado por um mundo menos industrializado
e orientado para uma economia em que os serviços tendem a ser mais fragmentados e frequentemente
artesanais ou informais, os interesses comuns dos trabalhadores são evidentemente muito mais difíceis de
emergir. Considerando este quadro, a desindustrialização prematura dos países do Hemisfério Sul (com
exceção do Leste Asiático) não é muito favorável a uma consolidação democrática.  (Adaptado de Pierre
Veltz, La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif. Paris:Éditions du Seuil, 2017, p. 16.)
Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões.
a) Que decreto-lei garantiu os principais direitos trabalhistas na Era Vargas e por que a menor presença
deu ma classe trabalhadora na indústria enfraquece os processos democráticos na contemporaneidade?
b) Indique e explique qual foi a principal mudança estrutural ocorrida na economia brasileira nas duas
últimas décadas.

2. (Ufpr  2015)  Com  a  globalização,  ampliaram-se  os  horizontes  geográficos  e  os  incentivos  das
multinacionais para segmentar suas cadeias produtivas e redistribuir a localização de suas fábricas em
diversos países. As etapas de produção que agregam menos valor a um produto podem ser transferidas
para países onde os salários são mais baixos, enquanto as etapas que agregam mais valor permanecem
em países  com níveis  salariais  mais  altos.  O Brasil,  porém,  não tem se beneficiado dessa tendência.
Enfrentamos, ao contrário, uma ameaça concreta de desindustrialização. Adaptado de GUEDES, P. “Olho
nos banqueiros e nos políticos!” Revista Época, 09 abr. 2012.
Caracterize o que é globalização, indique dois países que, nas últimas décadas, vêm se destacando como
destino de investimentos industriais e, por fim, explique por que a ascensão desses países põe o Brasil sob
o risco de uma desindustrialização.

3. (Unicamp 1994) O texto a seguir descreve alguns aspectos da implantação da indústria automobilística
no Brasil. 
"(...)  as  montadoras  estrangeiras,  a  começar  pelas  europeias,  aceitaram o  convite  e  instalaram suas
fábricas no Brasil, ao lado das empresas já em operação no país: a Fábrica Nacional de Motores (FNM),
produzindo inicialmente alguns caminhões e a Vemag (automóveis e utilitários) (...),  ambas de capital
nacional.  A  Vemag  foi  comprada  pela  Volkswagen  (...),  a  FNM  foi  comprada  pela  Alfa  Romeo  e
posteriormente incorporada à Fiat." (adaptado de "RETRATOS DO BRASIL", São Paulo, p. 262)
a) A partir de quando as grandes montadoras estrangeiras vieram para o Brasil e onde se instalaram?
b) Quais as características da industrialização brasileira, a partir desse momento? 

4. (Upf 2017) A partir da Segunda Guerra Mundial, a indústria ganhou importância no processo econômico
brasileiro. O Plano de Metas, elaborado no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), impulsionou o
crescimento econômico a partir da adoção de diversas medidas. Foi/Foram destaque nesse período: 
a) Privatização de indústrias estatais de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional. 
b) Criação de polos industriais, com a finalidade de dispersão, como a Zona Franca de Manaus. 
c) Adoção de inovações tecnológicas, como a indústria aeroespacial no Sudeste. 
d) Abertura ao capital estrangeiro e estímulo à indústria, como a automobilística. 
e) Políticas nacionalistas e de intervenção estatal, como a criação da Petrobrás. 

5. (Ufrgs 2015) A política para o desenvolvimento do governo Getúlio Vargas, no período do Estado Novo,
priorizou 
a) a tecnificação da agricultura para exportação. 
b) a promoção da indústria de base, a exemplo da siderurgia. 
c) a estatização dos meios de comunicação, com o surgimento da Embratel. 
d) a produção de bens de consumo, a exemplo da indústria automotiva. 
e) a privatização dos setores industriais de base. 



6. (Uem-pas 2015)  O período chamado de “Milagre Econômico Brasileiro”, que se estendeu de 1968 a
1973, foi de grande crescimento econômico. O PIB (Produto Interno Bruto), nesse período, cresceu em
média 11%  ao ano. Com relação à afirmação supracitada, é correto afirmar que:
01)  O  crescimento  da  economia  brasileira,  nesse  período,  foi  sustentado  por  grandes  investimentos
governamentais em infraestrutura de transportes e de energia, que asseguraram o fluxo de matérias-
primas.  Esse  processo  foi  beneficiado  pela  situação  econômica  mundial  caracterizada  pela  ampla
disponibilidade de recursos financeiros. 
02) O setor de bens de consumo se tornou o mais dinâmico da economia. Este fato deveu-se à revisão das
normas  de  produção  e  à  ampliação  do  crédito  ao  consumidor.  As  empresas  privadas  brasileiras
concentraram-se no setor de indústrias que tem pouca demanda de capital e forte demanda de mão de
obra (labour intensive).
04)  Os  conglomerados  transnacionais  investiram,  principalmente,  nos  setores  automobilístico  e  de
eletrodomésticos, aproveitando condições favoráveis como a intervenção do Estado indexando salários,
concedendo créditos e isenção de tributos à produção e à exportação.
08) O Estado investiu pesado no setor de bens de produção e nas empresas estatais que, graças à política
de  capitalizações,  se  tornaram  hegemônicas  nos  setores  de  siderurgia,  da  indústria  química,  da
petroquímica e da mineração, setores fundamentais para a modernização econômica.
16)  Durante o “Milagre Econômico”,  com o intuito  de romper a estagnação e incentivar  a integração
nacional e o crescimento econômico, o governo militar impôs várias medidas para diminuir os níveis de
desemprego, para elevar o salário dos trabalhadores e, consequentemente, melhorar o poder de compra,
favorecendo,  assim,  a  distribuição  de renda  mais  equilibrada e  eliminando,  de forma significativa,  as
desigualdades sociais.

7. (Unesp) Entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, a economia brasileira obteve
altos índices de crescimento. O fenômeno se tornou conhecido como milagre econômico e derivou da
aplicação de uma política que provocou, entre outros efeitos,
a) êxodo rural e incremento no setor ferroviário.
b) crescimento imediato dos níveis salariais e das taxas de inflação.
c) aumento do endividamento externo e da concentração de renda.
d) estatização do aparato industrial e do setor energético.
e) crise energética e novos investimentos em pesquisas tecnológicas.

8. (Puccamp) Observe os dados das tabelas.

Os governos militares também tiveram a sua "era dos milagres", uma vez que 
a) a população pobre do Brasil cresceu mais do que os índices do Produto Nacional Bruto. 
b) houve elevação dos índices do PNB da economia brasileira, porém esse crescimento não foi dividido
entre os segmentos da população ativa. 
c)  eles  conseguiram  aumentar  a  renda  tanto  para  as  camadas  pobres  da  população  como  para  as
intermediárias. 
d) ocorreu a redistribuição da renda no Brasil, beneficiando principalmente os 20% mais pobres. 
e) a renda da população mais rica foi transferida para a população das regiões mais pobres.

9.  (Unicamp) "O conceito  de modernização assumiu  formas  e  ideologias  muito  diferenciadas em dois
momentos distintos da História do Brasil. Na era Vargas, modernizar era sinônimo de estatizar. No período
que se iniciou com o governo Collor, passou a ser sinônimo de privatizar."
O texto acima apresentado refere-se a dois modelos distintos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil,
quando o país foi governado, em um momento, por Getúlio Vargas e, em outro, por Fernando Collor de
Mello.
a) Que modelos de desenvolvimento são esses?
b) Por que, num dos momentos, modernizar foi sinônimo de estatizar e, no outro, de privatizar?



10. (Unesp)  Analise o gráfico.

A partir da análise do gráfico e de conhecimentos sobre as características qualitativas do comércio exterior
brasileiro, o termo que exprime corretamente a orientação assumida pela pauta de exportações brasileiras
a partir do século XXI é o de 
a) sofisticação. 
b) industrialização. 
c) estagnação. 
d) reprimarização. 
e) crescimento.



Gabarito: 
Resposta da questão 1:
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História]
a) Em maio de 1943, durante a ditadura do Estado Novo de Vargas, foi criado o decreto de número 5452 
que instituiu a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, somente para os trabalhadores urbanos, das 
indústrias, por conta da conscientização política desses trabalhadores bem como de sua capacidade de se 
organizar e reivindicar seus direitos. Portanto, a CLT contemplava apenas uma parcela da classe 
trabalhadora. Somente em 1963, no governo de Jango, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural 
beneficiando os trabalhadores do campo.
b) No mundo globalizado, o Brasil abriu a economia e passou por profundas transformações, tais como: 
desconcentração do parque industrial; maior oferta de energia; ampliação das redes de transporte; 
crescimento do agronegócio com investimento em pesquisas de melhoramento da produção e controle da 
lavoura e investimento em maquinários, etc.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]
a) O decreto de 1943, durante do governo de Getúlio Vargas instituiu a CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas), concentrada em direitos para os trabalhadores urbanos do setor industrial e terciário. Os 
trabalhadores rurais foram negligenciados durante um longo tempo. O setor industrial paga salários 
relativamente mais elevados e é mais organizado através de sindicados reivindicativos. Na atualidade, com 
os efeitos do neoliberalismo e modernização industrial, o porcentual de trabalhadores na indústria foi 
reduzido. Reformas trabalhistas comprometeram a CLT, enfraquecendo os sindicatos e permitindo até 
terceirização irrestrita de trabalhadores. 
O setor terciário emprega cerca de 70% dos trabalhadores, sendo menos organizado, fragmentado e alto 
porcentual de trabalhadores informais. Estas transformações enfraquecem a capacidade reivindicatória dos 
trabalhadores e própria democracia. 
b) Nas últimas décadas, com a globalização da economia, alguns países da América Latina como o Brasil, 
foram submetidos a políticas econômicas com expressiva influência neoliberal, ou seja, maior abertura da 
economia para importações, privatizações e desnacionalização de empresas. A principal mudança estrutural
foi a desindustrialização e o crescimento excessivo do setor terciário, a terciarização da economia. Com a 
maior abertura da economia, as empresas industriais locais tiveram dificuldade de competir com a chegada
de produtos importados devido a redução do protecionismo. As empresas também tiveram dificuldade para
exportar devido ao custo de produção local (maior carga tributária, burocracia e problemas de 
infraestrutura). Os longos períodos de valorização da moeda devido a entrada de dólares das exportações 
de commodities tornaram os produtos manufaturados brasileiros caros para clientes no exterior e 
estimulou importações. Em paralelo, também aconteceram mudanças tecnológicas (automação e 
robotização) que levaram ao desemprego estrutural.

Resposta da questão 2:
Globalização é o processo de integração da economia em nível mundial a partir da década de 1990, 
embasada pela doutrina neoliberal que prega a abertura dos mercados e formação dos blocos econômicos 
e, pelo desenvolvimento tecnológico da revolução tecnocientífica que traz inovações na área de transportes
e telecomunicações, criando a “aldeia global”.
Dentre os países que vem se destacando como destino de investimentos industriais, pode-se citar: China, 
Vietnam, Coreia do Sul.
A desindustrialização brasileira tem relação com as precárias condições infraestruturais, baixos 
investimentos públicos e privados na melhoria da competitividade, opção em política econômica pelo 
agronegócio exportador e sobrevalorização do Real. 

Resposta da questão 3:
a) Anos 50 - região do ABC Paulista.
b) Expansão e diversificação de atividades. 

Resposta da questão 4:
[D]
A alternativa [D] está correta porque o Plano de Metas de JK baseou-se em um tripé de investimentos 
onde o capital estatal foi direcionado para infraestrutura e indústrias de base, o capital estrangeiro para 
indústria de bens duráveis como a de automotores, e o capital nacional privado para bens não duráveis. As



alternativas incorretas são: [A], porque as privatizações ocorreram na década de 1990; [B], porque a Zona 
Franca de Manaus foi criada no governo militar; [C], porque as industrias tecnológicas foram criadas na 
década de 1990; [E], porque a criação da Petrobrás ocorreu no governo Vargas.

Resposta da questão 5:
[B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], o governo Vargas priorizou os investimentos em 
infraestrutura e indústria de bens de produção como a Cia. Vale do Rio Doce e a Cia. Siderúrgica Nacional. 
Estão incorretas as alternativas: [A], porque a tecnificação da agricultura ou o agribusiness caracteriza a 
década de 1990; [C], porque a Embratel foi criada em 1965 com o governo militar; [D], porque a industria 
de bens de consumo, especialmente a de automotores está associada ao governo JK; [E], porque a 
privatização está associada ao “Consenso de Washington”, política neoliberal praticada a partir da década 
de 1990.

Resposta da questão 6:
01 + 04 + 08 = 13.
[01] CORRETA. Até 1973, a grande oferta de financiamentos dos bancos estrangeiros, amparou as dívidas 
externas brasileiras que financiam a infraestrutura.
[02] INCORRETA. O destaque para as indústrias de bens deu-se em razão dos investimentos estrangeiros 
em bens duráveis.
[04] CORRETA. O capital transnacional foi direcionado para as indústrias de bens duráveis, como a de 
automotores.
[08] CORRETA. Ocorreu investimento estatal no setor de infraestrutura e indústrias de base.
[16] INCORRETA. No período do “Milagre Econômico” ocorreu um rebaixamento nos salários e o poder de 
compra foi mantido a partir de empréstimos externos que sustentavam linhas de crédito. 

Resposta da questão 7: 
C

Resposta da questão 8:
B

Resposta da questão 9:
a) Nacional-desenvolvimentista (intervencionismo estatal na economia, Estado Novo) e Neoiberal.
b) Encontramos:
No período Vargas:
Estado: papel central no desenvolvimento econômico-social; investimentos em indústrias de base, em 
substituição ao inexistente capital privado (o Estado garantindo as condições gerais de produção).
No período Collor:
Estado: visto como empecilho ao desenvolvimento econômico; privatizações para o pagamento das dívidas 
públicas e desonerar o Estado do compromisso com investimentos produtivos; diminuição do Estado no 
setor produtivo.

Resposta da questão 10:
D


