
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Aldo 
 
Resoluções 
01. E 

Os itens incorretos são: [I] (o modelo de produção flexível não valoriza a intervenção do Estado na 
economia) e [II] (a produção flexível, o just-in-time, valoriza a produção conforme a demanda, menos 
estoques e produtos cada vez mais personalizados conforme as expectativas do consumidor).   

 
02. E 

Tema de debates no Fórum Econômico Mundial de Davos na Suíça nos últimos anos, a 4º Revolução 
Industrial já avança nos países desenvolvidos centrais como Estados Unidos, Japão e Alemanha, bem como 
na principal potência emergente, a China. É caracterizada por avanços na fronteira da ciência com 
destaque para as inovações tecnológicas nas áreas de nanotecnologia e biotecnologia. As aplicações são 
múltiplas: informática, telecomunicações, química, física, medicina e engenharia.   

 
03. D 

A alternativa [D] está correta porque a revolução tecno-científica – base da globalização – integra a 
economia mundial articulando produção e consumo. As alternativas incorretas são: [A], porque com a 
globalização ocorre menor regulamentação econômica; [B], porque a economia atual é marcada pela 
flexibilização e não pela rigidez; [C], porque a produção em massa e estandardizada é característica do 
fordismo e, na economia global, a produção se caracteriza pelo Toyotismo.   

 
04. B 

A alternativa [B] está correta porque o texto indica que os nomes dos produtos são adaptados a língua 
local e, portanto, adéquam-se aos mercados nacionais. As alternativas incorretas são: [A] e [D], porque 
não há redução de custos na alteração dos nomes; [C], porque embora haja a padronização dos hábitos, 
haja vista, os produtos estarem espalhados pelo mundo, a estratégia utilizada é a mudança dos nomes.   

 
05. 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

A afirmativa [04] está incorreta porque existem importantes polos de bens duráveis no país. As afirmativas 
corretas são: [01], porque bens de consumo são produtos diretamente direcionados ao consumidor; [02], 
porque bens de capital são produtos destinados à produção industrial; [08], porque a indústria 
intermediaria é o setor industrial voltado para a produção de peças e equipamentos; [16], porque 
indústrias de base destinam seus produtos para a produção de outros bens.   

 
06. A 

A alternativa [A] está correta porque a terceirização permite a distribuição das unidades fabris em áreas 
com maiores vantagens fiscais e trabalhistas, elevando o lucro das empresas. As alternativas incorretas 
são: [B], porque o ramo produtivo das empresas se mantém, porém, sua produção é direcionada para 
áreas com maiores vantagens; [C], porque não há compartilhamento de tecnologia; [D], porque as 
unidades produtivas são descentralizadas, não os centros de comando; [E], porque o texto aborda a 
fragmentação da produção e não à gestão do produto.   

 
07. B 

A alternativa [B] está correta porque na nova DIT mantém-se a hierarquia dos países centrais exercendo 
poder em razão do domínio tecnológico. As alternativas incorretas são: [A], porque o quadro de atraso do 
Sul se amplifica com a revolução tecnológica; [C], porque a disputa tecnológica se dá entre os países 
centrais; [D], porque ocorre aumento das trocas comerciais; [E], porque a revolução tecnológica amplia a 
capacidade econômica dos países centrais.   

 
08. 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).   
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09. A 
Os Novos Tigres Asiáticos são países emergentes que se industrializaram a partir das décadas de 1980 e 
1990. Tailândia, Malásia, Filipinas e Indonésia atraíram investimentos de transnacionais como a japonesa 
Toyota devido a incentivos fiscais (baixos impostos), menor custo com mão de obra e razoável 
infraestrutura (transportes, portos e energia). São países cuja atividade industrial é voltada principalmente 
para a exportação de produtos manufaturados, além de algumas commodities. As baixas tarifas de 
importação apresentadas por estes países propiciam que empresas transnacionais produzam diferentes 
componentes de um produto como um automóvel em unidades industriais localizadas em vários países. 
Assim, as empresas exploram vantagens competitivas que geram menor custo de produção e maior 
lucratividade.   

 
10. C 

A diminuição da pobreza foi mais acentuada na região da Ásia Oriental e Pacífico. Nesta região, vários 
países sofreram intensa industrialização voltada para exportações com geração de empregos e elevação da 
renda dos trabalhadores. Além disso, em vários deles, observou-se investimento importante em educação, 
ciência e tecnologia. São exemplos: Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura), Novos Tigres 
Asiáticos (Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas), Vietnã e China.   

 
 
 


