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EXPEDIÇÃO 03 PERCURSO 09 – A 
INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA. 

7º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES 

 
Lista 05 – Gabarito 

 
01. Os tipos de indústrias (de acordo com o destino dos bens produzidos) são: 

Indústria Extrativa, 
Indústria de Transformação; 
Indústria da Construção (civil, naval ou aeroespacial e pesada) 

 
02. Indústria de Transformação é um termo utilizado para classificar os sistemas de produção que 

transformam um elemento em outro, uma matéria-prima em um bem, diferenciando-se do setor de 
produção agrícola e indústria extrativa de vegetal ou mineral. 
Subdivide-se em: 
Indústria de Bens de Base – Siderúrgica, petroquímica, fertilizantes e outros. 
Indústria de Bens Intermediários – Produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. 
Indústria de bens de consumo (duráveis, semiduráveis e não duráveis) – Bens destinados ao 
consumidor final que tem variação em sua vida útil. (automóveis, vestuário e alimentos) 

 
03. a) Produção de bens de longa duração como: automóveis, geladeiras, fogões, computadores, 

motocicletas, micro-ondas, televisores, ventiladores, smartphones, monitores de vídeo móveis e 
outros. 

b) Produção de bens de consumo rápido como: bebidas, laticínios, leite em caixinha, sucos, 
refrigerantes, alimentos industrializados, enlatados, papel higiênico, papel toalha, chocolates, 
biscoitos, remédios, produtos cosméticos e outros. 

c) Produção de bens de duração média (geralmente até dois anos de uso). Esses produtos não 
duram muito, porém também não acabam no ato do consumo. EX. calçados (tênis, sapatos, 
chinelos), roupas, mochilas escolares, pano de prato, travesseiros, escovas de dente e outros. 

 
04. Desinteresse das elites, falta de infraestrutura (logística), escravidão, falta de mercado consumidor e 

a concorrência com produtos estrangeiros. 
 
05. Abolição da Escravidão;  

Trabalho assalariado (imigrante); 
Excedentes de capitais do café; 
Infraestrutura instalada para o escoamento do café (ferrovias, portos, bancos e rede elétrica; 
Mercado consumidor e mão de obra relativamente especializada. 

 
06. Primeira Guerra Mundial. 

Crise de 1929 (Quebra da Bolsa de Nova York). 
Segunda Guerra Mundial. 


