
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Aldo 
 
01. (Espcex (Aman) 2019)  No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, no qual se globalizam 

não só os mercados, mas também a produção, a palavra de ordem é competitividade. O modelo de 
produção flexível que vem sendo adotado pelas empresas traz significativos reflexos não apenas nas 
formas de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho e nas políticas econômicas dos 
países. 
 
Dentre esses reflexos podem-se destacar: 
I. o apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia, sem interferir nas empresas privadas, 

de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da população e, por conseguinte, 
fomentar o consumo. 

II. a implementação gradual da economia de escala em substituição à economia de escopo, visando a 
reduzir o custo de produção a partir da fabricação de itens padronizados e em grande quantidade. 

III. a implementação do just-in-time, método de organização da produção que visa a eliminar ou reduzir 
drasticamente os estoques de insumos, reduzindo custos e postos de trabalho e disponibilizando 
capital para novos investimentos. 

IV. a disseminação, em diversos países desenvolvidos, de propostas de flexibilização da legislação 
trabalhista, com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando, em consequência, o 
enfraquecimento do movimento sindical. 

 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
a) I e II    
b) I e III    
c) II e III    
d) II e IV    
e) III e IV    

   
02. (Fatec 2019)  Leia o texto. 

 
Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial (FEM), escreveu, em artigo publicado na 
“Foreign Affairs”, que: 
A 1ª revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o 
meio do século XIX. 
A 2ª revolução industrial usou a eletricidade para criar produção em massa a partir do meio do século XIX. 
A 3ª revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na 
segunda metade do século XX. 
Agora, no século XXI, a 4ª revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas 
física, digital e biológica. 

https://tinyurl.com/y72sm8v5> Acesso em: 17.09.2018. Adaptado. 
 
De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor caracteriza-se 
por   
a) redes aéreas de comunicação e pela intensificação do uso do fordismo.    
b) viagens interespaciais e pelo grande emprego de carvão mineral.    
c) cabeamento telegráfico submarino e pela adoção do taylorismo.    
d) computadores a válvula e pela utilização de linhas de produção.    
e) internet móvel e pela inteligência artificial.    

 
03. (Uece 2019)  A nova geografia econômica que interpreta a geração e a distribuição de riquezas no mundo 

contemporâneo enxerga um circuito de relações cada vez mais dinâmico na evolução do conjunto 
produção/consumo/território. No que diz respeito a essa discussão, é verdadeiro afirmar que  
a) os novos sistemas de regulamentação entre território e economia estimulam a concentração e a 

centralização do capital bancário, industrial e comercial em mercados nacionais.    
b) o princípio de fluxo contínuo de produção e trabalho nas empresas e conglomerados produtivos 

contemporâneos criou um arranjo territorial marcado pela rigidez e pelo alcance curto dos sistemas de 
circulação.    

c) as motivações de uso dos sistemas de produção e do consumo se casam com circuitos de mercadorias 
produzidas em massa, com fabricação estandardizada.    

d) a distribuição geográfica das empresas-rede, de configuração reticular, coloca-se como uma representação da 
aplicabilidade das novas tecnologias às mudanças na organização produtiva e no consumo.    
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04. (Uerj simulado 2018)   

 
 

Gosta de tomar sorvetes Wall’s? Lava suas roupas com sabão em pó Persil? Que tal comer um lanche 
no Hungry Jack’s? Você pode não saber, mas provavelmente faz ou já fez tudo isso. Esses são nomes que 
marcas muito conhecidas dos brasileiros têm lá fora. Wall’s é a Kibon, Persil é o Omo, e Hungry Jack’s é o 
Burger King. 

As diferenças existem porque, algumas vezes, os nomes são adaptados à língua. Em outros casos, 
marcas locais, após serem compradas por multinacionais, passam a adotar a identidade global que aquela 
empresa criou para determinada linha de produtos, como é o caso da Kibon, comprada pela Unilever em 
1997. 

Adaptado de economia.uol.com.br, 12/02/2016. 
 
A utilização das marcas conforme descreve a reportagem revela a adoção da seguinte estratégia 
empresarial:  
a) redução dos custos de produção    
b) adequação aos mercados nacionais    
c) padronização dos hábitos de consumo    
d) diminuição dos investimentos publicitários  

 
05. (Uepg 2018)  Sobre os tipos de indústria, assinale o que for correto.   

01) A indústria de bens de consumo é aquela que produz bens que são adquiridos diretamente pelos 
consumidores. Pode ser dividida em duráveis, como a automobilística e não duráveis, como a 
alimentícia.     

02) A indústria de bens de capital produz, dentre outros, maquinário para outras indústrias.     
04) No Brasil não existem polos importantes de indústrias de bens de consumo duráveis.     
08) A fabricação de bens e equipamentos se insere na indústria intermediária, também chamada de 

indústria de bens de capital.     
16) Siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas são classificadas como indústrias de base, movimentando 

em sua produção muita matéria-prima.     
 
06. (Uefs 2018)  Os tomates escoam por um “rio” que lava a matéria-prima e a transporta até seu destino: 

retirada das cascas, das sementes, trituração, aquecimento. No final da linha, trabalhadores instalam sacos 
assépticos em barris metálicos azuis, que são ligados a um robô de enchimento fabricado na Itália, 
pressionam um comando e observam uma tela. Em poucos segundos, o saco de 220 litros se enche de 
extrato. “O processamento de tomate é uma atividade de baixa margem”, esclarece Yu Tianchi, o mais alto 
dirigente da Cofco Tunhe, principal empresa de processamento de tomate da China. “É por isso que a Heinz 
compra nosso extrato”. 

(“Para a África, produtos adulterados”. Jean-Baptiste Mallet. www.diplomatique.org.br, 28.08.2017. Adaptado.) 
 

No contexto da divisão internacional do trabalho, a fragmentação produtiva permite que as grandes 
empresas  
a) concentrem-se em sua atividade-fim, obtendo maiores taxas de lucro.    
b) reduzam suas propriedades, optando pelo ramo produtivo de menor demanda física.    
c) compartilhem soluções inovadoras, firmando parcerias para valorizar países periféricos.    
d) descentralizem centros de comando, atendendo as especificidades de seus mercados consumidores.    
e) atenham-se à gestão de marcas, concentrando esforços na publicidade de seus produtos.    

 
07. (G1 - utfpr 2018)  O mundo moderno ainda sente os efeitos da revolução técnico-científica, assim como os 

países do planeta ainda se encontram em uma Divisão Internacional do Trabalho (DIT). A respeito desses 
temas, assinale a alternativa correta.  
a) Por enquanto a revolução tecnológica aproximou os ganhos financeiros e sociais dos países do Norte e 

do Sul.    
b) Os mesmos países ricos ainda dominam a cena de produção tecnológica e dos ganhos que advém dela.    
c) O fim da Guerra Fria deu início à Guerra Tecnológica entre os países centrais e periféricos do planeta.    
d) As trocas comerciais entre os países diminuíram com o aumento da produção industrial interna.    
e) Como a DIT é causada pela especialização dos países, não pode haver relação com a revolução 

tecnológica.    
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08. (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.     

   
09. (Uerj 2018)  A empresa-rede pode realizar uma integração horizontal quando as diferentes unidades de 

produção fabricam produtos finais que constituem a essência do fluxo entre unidades que estão localizadas 
em países diferentes. Trata-se, na realidade, de uma especialização por produto. Um exemplo é a 
organização da Toyota no sudeste asiático, cuja distribuição de unidades de produção entre Tailândia, 
Malásia, Filipinas e Indonésia gera intenso fluxo intracorporativo. 

 

Adaptado de PIRES DO RIO, G. A espacialidade da economia: superfícies, fluxos e redes. In: CASTRO, I. e outros. Olhares 
geográficos: modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 

 
O sucesso da estratégia empresarial descrita depende da seguinte característica econômica entre os países 
participantes:  
a) reduzidos índices de tarifas aduaneiras    
b) eficientes sistemas de proteção laboral    
c) elevados níveis de desenvolvimento tecnológico    
d) semelhantes magnitudes de mercados consumidores    

 
10. (Uerj 2017)  

 

 
A partir da análise dos mapas, identifica-se que a diminuição da pobreza, entre 1990 e 1999, foi mais 
acentuada em determinada região do mundo. 
Um processo socioeconômico que explica o desempenho alcançado por essa região é:  
a) tecnificação agrícola    
b) redistribuição fundiária    
c) industrialização periférica    
d) reformulação previdenciária    


