
Lista – Regiões industriais

1. (Enem 2019) A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da
cadeia  de  valor  dos  grandes  grupos  transnacionais,  promoveu  um  forte  deslocamento  do  processo
produtivo,  até  mesmo  de  plantas  industriais  inteiras,  e  redirecionou  os  fluxos  de  produção  e  de
investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global
deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o
dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período 1980-2000.
SARTI, F.; HIRATUKA, C. Indústria mundial:mudanças e tendências recentes. Campinas: Unicamp, n. 186,
dez. 2010.
A  dinâmica  de  transformação  da  geografia  das  indústrias  descrita  expõe  a  complementaridade  entre
dispersão espacial e 
a) autonomia tecnológica.
b) crises de abastecimento.
c) descentralização política.
d) concentração econômica.
e) compartilhamento de lucros.

2. (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.

3. (Puccamp 2018) Ao final da II Guerra, a América Latina passou por um rápido processo de crescimento
econômico que 
a) teve como base de sustentação a substituição de importações; no entanto, a partir da década de 1970,
um dos fatores que levaram a reduzir o ritmo de crescimento do continente foi o surgimento dos Tigres
Asiáticos.
b)  foi  favorecido pelo  Plano  Marshall,  que  financiou  a  infraestrutura  necessária  à  industrialização;  no
entanto, a partir da década de 1990, teve início a estagnação econômica porque o continente ficou à
margem da globalização.
c) foi sustentado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria; no entanto, a partir da década de 1990,
a  Europa  central,  formada  por  países  em  transição  do  socialismo  para  o  capitalismo,  passou  a  ser
priorizada.
d)  destacou o continente como foco de investimentos das multinacionais; no entanto, a partir dos anos
2000, vieram à tona as desigualdades socioeconômicas que passaram a limitar  o interesse do capital
econômico.



e) impulsionou as transformações socioeconômicas no continente; no entanto, a partir dos anos de 1980,
inúmeras crises políticas e de energia reduziram a perspectiva de o continente tornar-se desenvolvido
como a Europa.

4. (Ufu  2017)  O  setor  produtivo  é  constituído  por  uma  rede  de  interdependências  ampliadas  pela
constituição de comunidades político-econômicas e mercados comuns. 
A esse respeito, leia as seguintes afirmativas. 
I.  Uma das diferenças entre a empresa multinacional e a empresa global é resultado da mudança do
conceito de autonomia operacional, esta devendo ser subordinada a uma estratégia de conjunto, adaptada
às novas condições comerciais. 
II. Alianças empresariais de grandes dimensões organizam os mercados e os circuitos de produção, de
modo  a  se  beneficiar  de  economias  de  escala,  escolher  as  melhores  implantações,  aproveitar  as
especializações produtivas das empresas associadas e, assim, reduzir os custos de produção. 
III. A criação de empresas-rede torna-se uma tendência e uma necessidade, resultantes de combinações
entre o imperativo da integração e o imperativo da globalização. As empresas globais funcionam em redes,
desenvolvendo ramificações e interdependências globais. 
IV.  As  redes  constituídas  no  território  são  tributárias  de  informações,  cuja  importância  na  produção
aumenta significativamente. Como a globalidade da empresa relaciona-se com a participação dos serviços
em suas atividades, empresas ligadas à informação são as que se globalizam com mais intensidade. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I, II e IV são corretas. 
b) Apenas II e III e IV são corretas. 
c) I, II, III e IV são corretas. 
d) Apenas I e III são corretas. 

5. (Ufjf-pism 3 2016)  

Apple Inc. é uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e comercializar
produtoseletrônicos  de  consumo,  software  de  computador  e  computadores  pessoais.  Os  produtos  de
hardware maisconhecidos da empresa incluem a linha de computadores  Macintosh, o iPod, o iPhone, o
iPad, a Apple TV e oApple Watch.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Apple>. Acesso em: 26 nov. 2015.
Os componentes do preço de venda do Iphone representam
a) a centralização das unidades produtivas no país sede da Apple. 
b) a introdução de métodos fordistas na fabricação do smartphone. 
c) a desproporcional diferença entre a demanda e a oferta do produto. 
d) o domínio do modelo clássico da divisão internacional do trabalho. 



e) o padrão atual da distribuição territorial das atividades econômicas.

6. (Enem 2016)  A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de
capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular-digital do que resulta a permanência
da má distribuição da renda: exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos
estádios viram sua produtividade aumentada graças ao  just in time  dos fabricantes e distribuidores de
bebidas, mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais
primitiva. Combinam-se, pois, acumulação molecular-digital com o puro uso da força de trabalho.
OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o ornitorrinco. Campinas: Boitempo, 2003.
Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível
explicar essas transformações pelo(a) 
a) crise bancária e o fortalecimento do capital industrial.
b) inovação toyotista e a regularização do trabalho formal.
c) impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva.
d) emergência da globalização e a expansão do setor secundário.
e) diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior.

7. (Fgv 2016) No continente europeu, a lógica das economias nacionais presidiu a implantação da atividade
industrial. Ao longo do século XIX, grandes aglomerações industriais se desenvolveram, na maioria das
vezes, polarizadas pela presença de complexos siderúrgicos. (...)  A integração econômica definida pelo
Tratado de Maastricht promoveu uma profunda reestruturação espacial da indústria europeia.
(Adaptado de TERRA, Lygia e outros. Conexões. Ed. Moderna. São Paulo, 2010).
Sobre as mudanças observadas na organização espacial da indústria europeia, analise as afirmações a
seguir.
I.  Os  complexos  siderúrgicos  tendem  a  se  deslocar  para  as  áreas  que  enfrentam  um  processo  de
desindustrialização, com o objetivo de valorizar seus fatores internos.
II. As empresas tendem a traçar novas estratégias locacionais, visando a atender às necessidades de um
mercado consumidor multinacional.
III.  As  empresas  de  capital  intensivo  surgidas  nas  últimas  décadas  tendem  a  renovar  as  bacias
carboníferas, graças às possibilidades de geração de energia renovável.

Está correto apenas o que se afirma em 
a) I. 
b) III. 
c) I e II. 
d) II. 
e) II e III.

8. (Uepb 2013) Empresa Global e o fim do made in 
“Apesar de ter sua sede empresarial em Portland, nos Estados Unidos, a Nike não produz tênis no país.
[...] A Nike vende tênis no mundo todo, mas não tem uma só fábrica nem emprega um só operário. Ela
compra os calçados de indústrias instaladas principalmente no leste asiático. Essa é uma característica
essencial  de  uma  empresa  global:  a  facilidade  de  identificar  locais  onde  existam as  condições  mais
atraentes para suas operações. [...] a tendência atual das empresas transnacionais é produzir seguindo um
padrão  comum nos  diversos  países.  Essa  prática  tende  a  colocar  um fim  à  identidade  nacional  dos
produtos,  o  chamado  made  in”.  
Fonte:  Folha de São Paulo (2 Fev. 1997) apud COELHO, Marcos Amorim e TERRA, Lígia. “Geografia o
espaço  natural  e  socioeconômico”.  5ª  Ed.  Reform  e  atual  —  São  Paulo  Moderna,  2005.  

Assinale com V ou com F as proposições conforme estejam respectivamente Verdadeiras ou Falsas em
relação às ideias apresentadas pelo texto. 
( ) Uma das características da globalização é a universalização das técnicas. 
(  )  A  tendência  do  capitalismo  é  a  desconcentração  espacial  da  produção  e  do  consumo,  mas  a
concentração do comando. 
( ) Com o advento do modelo flexível de produção, desaparece a divisão internacional do trabalho. 
( ) A terceirização na produção surge como uma alternativa de flexibilização das empresas que aumentam
a extração da mais-valia, desobrigando-se dos custos sociais com operários. 



Assinale a sequência correta das assertivas: 
a) V – V – V – V 
b) F – F – V – F 
c) F – F – F – F 
d) V – V – F – V 
e) V – F – V – F

9. (Upe 2013)  A China é um país comandado por um partido único, o Partido Comunista, porém vem
assumindo um perfil de desenvolvimento típico de sistema capitalista e desempenhando um estratégico
papel na economia mundial. Com relação a esse assunto, analise as proposições a seguir:
1. Nas últimas décadas, o conjunto de reformas desencadeadas na China transformou esse país numa das
grandes potências mundiais com um modelo de crescimento que executa políticas estratégicas nacionais
de industrialização ajustadas ao movimento de expansão da economia global.
2. As Zonas de Proteção às Exportações, áreas com economia mais voltada para o socialismo, ainda são
áreas  de  pouco  desenvolvimento  na  China.  São  regiões  agrícolas  localizadas  na  porção  Nordeste  e
habitadas por população de maioria tibetana.
3. O estabelecimento de Zonas Econômicas Especiais na China, inicialmente nas zonas litorâneas, permitiu
a abertura para os investimentos de capitais estrangeiros, elevando a produção global desse país mediante
uma política efetiva de incentivos fiscais.
4. As migrações em massa de camponeses das zonas litorâneas, na porção leste, para os centros urbanos
do interior da China, onde se concentram as indústrias têxtil, de calçados e de brinquedos, revelam as
disparidades sociais e regionais ainda presentes nesse país.
Estão CORRETAS
a) 1 e 2.
b) 3 e 4.
c) 1 e 3.
d) 2 e 4.
e) 1, 2, 3 e 4.

10. (Fgv  2001)  Com  uma  produção  diversificada,  abrangendo  indústrias  têxteis,  siderúrgicas  e  de
equipamentos ferroviários, a região do "Manufacturing Belt", comparada a outras regiões industriais dos
EUA: 
a) vem aumentando sua participação relativa no total da produção do país, desde o pós-guerra. 
b)  é  uma  região  de  fortes  investimentos  ("hot  belt")  graças  à  vertiginosa  expansão  da  indústria
automobilística nas duas últimas décadas. 
c) perdeu sua posição de comando nas decisões econômicas do país, devido ao deslocamento significativo
de indústrias, serviços e rede bancária para o Noroeste. 
d)  apresenta organização predominantemente fordista, diferenciando-se dos novos centros industriais do
"Sun Belt", pautados pela acumulação flexível. 
e)  caracteriza-se por dispersão territorial de suas indústrias, grande automação e pequena dependência
das fontes de energia. 

11. (Ufscar 2001) Sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos, é correto afirmar que 
a) o Nordeste apresentou um sensível declínio do setor industrial e está em franca decadência econômica. 
b) a região das planícies centrais substituiu as tradicionais atividades agrícolas pela indústria. 
c)  as  regiões  Sul  e  Oeste  formam o "Sun  Belt"  (cinturão do Sol),  que  se destaca  pela  presença de
indústrias de alta tecnologia. 
d)  a região de fronteira com o Canadá transformou-se em área industrial degradada, o chamado "Rust
Belt" (cinturão da ferrugem). 
e)  as  Rochosas  apresentaram forte  crescimento  industrial  graças  à  descoberta  de  inúmeras  reservas
minerais. 

12. (Espm 2018) Tradicional área siderúrgica alemã que, após presenciar a exploração à exaustão de suas
reservas carboníferas, está se convertendo em importante polo turístico. Trata-se do (da):  
a) Vale do Elba. 
b) Vale do Danúbio. 
c) Vale do Ruhr. 



d) Saxônia oriental. 
e) Região da Alsácia. 

13. (Puccamp 2005)  Observe a figura a seguir:

A navegação a vapor foi um dos fatores condicionantes para a instalação da indústria pesada no século
XIX. A ocorrência de jazidas de minério de ferro e carvão, mais o acesso a rios navegáveis está na raiz de
uma das maiores concentrações industriais do mundo, 
a) o Estuário do Prata, na Argentina. 
b) o Canal de Suez, no Egito. 
c) o vale do Ruhr, na Alemanha. 
d) a Bacia do Congo, no Congo. 
e) o Lago Aral, no Cazaquistão. 

14. (Uerj 2010) Os países subdesenvolvidos que se industrializaram durante o século XX basearam-se em
modelos diferentes de implementação de sua atividade fabril, o que gerou quadros sociais e econômicos
consideravelmente distintos entre eles. Observe a tabela a seguir:

Taxa de crescimento do PIB (%)
(média anual para o período)

País/Território 1980-1990 1990-2000 2000-2005
Brasil 2,7 2,9 2,2
México 1,1 3,1 1,9
Argentina -0,7 4,3 2,2
Coreia do Sul 8,9 5,7 4,6
Cingapura 6,7 7,8 4,2
Hong Kong 6,9 4,0 4,3

Adaptado de www.scipione.com.br

Indique  duas  características  do  modelo  de  industrialização  adotado  pelos  países  latino-americanos
presentes na tabela acima. Indique também dois motivos que expliquem o melhor desempenho econômico
dos Tigres Asiáticos no período entre 1980 e 2005.

15. (Fuvest 2020) China contra‐ataca tarifas americanas com uma das armas que mais irritam
Trump
O Banco Central  da China,  no dia 5  de agosto de 2019,permitiu  que o  yuan,  moeda oficial  do  país,
ultrapassasse pela primeira vez uma barreira de onze anos na relação como dólar americano. A cotação do
yuan ficou  acima  de  7  para1,  num claro  contra‐ataque  de  Pequim às  novas  tarifas  anunciadas  pelo

presidente Trump sobre US$ 300  bilhões em produtos chineses.
O mercado teme que a medida provoque ainda mais a ira do presidente Trump, que acusa Pequim de
desvalorizar  artificialmente  sua  moeda  para  impulsionar  as  exportações.“Devido  ao  unilateralismo,  ao

http://www.scipione.com.br/


_____(I)_____comercial e às tarifas impostas à China, o yuan se depreciou em relação ao dólar americano,
quebrando a barreira dos 7para 1”, diz nota do Banco Central chinês.

Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/

Considerando o excerto e o gráfico, responda:
a) A palavra omitida no texto é um conceito que caracteriza a posição dos EUA ao tarifar os produtos
chineses. Qual é esse conceito? Responda na folha de respostas.
b) Utilizando elementos do gráfico, caracterize a relação comercial entre os EUA e a China.
c) Explique como a desvalorização cambial do Yuan influencia a balança comercial entre esses países. 



Gabarito: 

Resposta da questão 1:
[D]
A alternativa correta é [D], porque a dispersão espacial da indústria no período apontado, favoreceu o 
modelo de plataforma de exportação adotado pelos países do leste asiático em detrimento dos países 
latino americanos, criando assim a assimetria mencionada no texto, haja vista que os fortes investimentos 
e a alavancagem da produção industrial levam à concentração econômica na Ásia. As alternativas 
incorretas são: [A], [B] e [C], porque o texto não sugere a autonomia tecnológica, crises de abastecimento
ou descentralização políticas, mas a concentração da produção na Ásia; [E], porque a desconcentração 
industrial não significa compartilhamento de lucro.

Resposta da questão 2:
[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 3:
[A]
A alternativa [A] está correta porque a década de 1950 se caracteriza pelos investimentos externos 
direcionados para as indústrias de bens de consumo duráveis, particularmente do Brasil, Argentina e 
México produzindo nestes países o que antes era importado, contudo, o Choque do Petróleo de 1973 eleva
as taxas de juros das dívidas externas desenhando uma grave crise econômica que redireciona os 
investimentos para o sudeste asiático. As alternativas incorretas são: [B], porque o Plano Marshall foi 
direcionado para a Europa; [C], porque os investimentos não ocorreram em todo o período da guerra fria; 
[D], porque a limitação do interesse dos investimentos externos se deu nas décadas de 1970 e 1980; [E], 
porque a crise se deu a partir da década de 1970 e o continente não tornar-se desenvolvido é um fato que 
envolve mais fatores que a crise econômica.

Resposta da questão 4:
[C]
As afirmativas [I], [II], [III] e [IV] estão corretas porque, no contexto da globalização, as empresas globais
ampliam e aprofundam o processo de internacionalização, onde o setor produtivo é constituído por uma 
rede de interdependências ampliadas pelo conceito de mercado comum e passam a operar a partir do 
controle da inovação, circulação e gestão de capital.

Resposta da questão 5:
[E]
Como mencionado corretamente na alternativa [E], os componentes do preço de venda do Iphone indicam 
a espacialização da produção econômica, processo resultante da globalização. Estão incorretas as 
alternativas: [A], porque a menção às diversas regiões do planetacaracteriza descentralização da produção;
[B], porque a menção às diversas regiões do planeta caracteriza a flexibilização da produção, típico do 
toyotismo; [C], porque o gráfico não demonstra a demanda do produto; [D], porque a espacialização da 
produção indica a divisão internacional do trabalho atual onde a subordinação dos países periféricos se dá 
em razão da dependência tecnológica e financeira.

Resposta da questão 6:
[C]
A partir da terceira revolução industrial iniciada na década de 1970, a inovação tecnológica trouxe 
mudanças na estrutura da produção. A informática e a robótica aumentaram a produtividade e a 
lucratividade, porém não alteraram substancialmente muitas das desigualdades na distribuição de renda. 



Resposta da questão 7:
[D]
[I] Incorreto: Os complexos siderúrgicos tendem a se localizar em áreas que sofrem desindustrialização, 
pois se mantém em suas áreas de origem.
[II] Correto: Com o processo de globalização, as empresas buscam o mercado global.
[III] Incorreto: As empresas de capital intensivo tendem a intensificar a depreciação das bacias 
carboníferas, haja vista buscarem fontes de energia alternativas. 

Resposta da questão 8:
[D]
[V] A globalização tem como característica o processo de expansão da produção.
[V]Com o desenvolvimento das redes imateriais, as transnacionais exercem o controle do processo 
produtivo de forma gerencial, distante das áreas de produção.
[F] A flexibilização altera a divisão do trabalho, mas não a elimina, fazendo com que os países 
desenvolvidos sejam detentores de tecnologia e os subdesenvolvidos, áreas de produção.
[V] A terceirização, ou seja, a decomposição do processo produtivo desloca o processo de produção para 
países cuja mão de obra é mais barata, aumentando os lucros a partir da mais-valia.

Resposta da questão 9:
[C] 
Os itens incorretos são:
2. não existem “Zonas de Proteção às Exportações”; na verdade, são as Zonas Econômicas Especiais, áreas
praticamente capitalistas e abertas à entrada de capital estrangeiro e transnacionais com produção de 
manufaturados destinados às exportações);
4. na China, os principais fluxos migratórios acontecem das regiões do interior em direção a faixa litorânea 
à leste, área que concentra os maiores centros urbanos e industriais que exigem numerosa mão de obra, 
principalmente para os ramos de bens de consumo, como confecções, calçados e brinquedos. 

Resposta da questão 10:
[D] 

Resposta da questão 11:
[C] 

Resposta da questão 12:
[C]
A partir do século 19, o Vale do rio Ruhr, afluente do rio Reno, na Alemanha, tornou-se uma região 
bastante urbanizada e industrializada. A mineração de carvão mineral favoreceu a concentração de 
indústrias como a siderúrgica (aço) e ramos associados como a metalurgia. Todavia, a região atravessa um
processo de modernização nas últimas décadas com o fechamento das minas de carvão, alocação de 
setores industriais de alta tecnologia e desenvolvimento do setor terciário (comércio, serviços e turismo). 

Resposta da questão 13:
[C] 

Resposta da questão 14:
Duas das características:
• ênfase nas indústrias de bens de consumo.
• associação entre gasto público e capital privado.
• obtenção de recursos financeiros externos por meio de empréstimos.
• produção industrial voltada para o mercado interno, diminuindo as importações.

Dois dos motivos:
• controle da inflação.
• incentivo ao desenvolvimento de uma forte poupança interna.
• implantação de um modelo de gestão do Estado mais eficiente.
• melhor distribuição de renda, em relação aos países latino-americanos.



• investimentos em educação permitindo a formação de um amplo mercado interno.

Resposta da questão 15:
a) Os Estados Unidos nos últimos anos praticam protecionismo contra a China. Ou seja, protegem sua 
economia contra a entrada de importados, aumentando as tarifas de importação que tornam os produtos 
chineses mais caros.
b) Na década de 1980, ocorria um equilíbrio na balança comercial entre os Estados Unidos e a China. A 
partir da década de 1990, com o avanço da globalização da economia e a entrada da China na OMC 
(Organização Mundial do Comércio), as importações de produtos chineses pelos Estados Unidos 
aumentaram substancialmente, elevando muito o déficit comercial entre os dois países. Parte do 
desequilíbrio é explicado pelos investimentos de empresas transnacionais dos Estados Unidos no território 
chinês. Produzem na China aproveitando vantagens como incentivos fiscais e menores salários, exportando
para os Estados Unidos.
c) A China adotou uma política agressiva de desvalorização da sua moeda (Yuan) em relação ao dólar para
estimular as exportações de seus produtos industrializados, uma vez que as mercadorias chinesas ficam 
mais baratas para aqueles de que dispõe de dólares para importá-las. Esta estratégia muito bem sucedida 
já foi utilizada na Ásia pelo Japão, Tigres e Novos Tigres Asiáticos. A exportação de produtos 
manufaturados explica o alto crescimento econômico das nações do leste e sudeste asiáticos em 
comparação com outras regiões do mundo como a América Latina.


