Tarefas 09, 10, 11 e 12 – Professor Carlos Eduardo
TAREFA: 09
01. Apresente as áreas de maiores concentrações industriais do mundo.
02. Conceitue os termos desindustrialização e desterritorialização. Contextualize esses termos com a realidade
da Europa.
03. Quais são os fatores locacionais?
04. A Inglaterra foi a nação que reconhecidamente iniciou o processo de Revolução Industrial da Europa. Mas
no século XIX foi superada por outras nações. Quais foram as nações que se destacaram no
desenvolvimento da II Revolução Industrial? Como esses países estão se portando no cenário internacional
atualmente?
TAREFA: 10
01. Mencione as áreas tradicionais de desenvolvimento industrial dos seguintes países abaixo. Em seguida, fale
se essas áreas ainda continuam crescendo industrialmente ou mudaram o seu perfil industrial.
a) Alemanha
b) Reino Unido
c) França
d) Itália
02. Faça uma relação entre o Vale do Silício e o Sun bel estadunidense. Existem outras áreas dos EUA que são
consideradas Sun bel? Apresente-as.
03. Relacione o desenvolvimento industrial dos principais países da Europa com as concentrações carboníferas
do mapa da página 389 do livro didático (parte II).
04. Trace o perfil do momento histórico do Japão comandado pelos xoguns. Destaque os motivos da queda
desse sistema político-econômico do Japão.
TAREFA: 11
01. Por que o Japão no final do século XIX substituiu os comandantes do país denominado xoguns pela Era
Meiji?
02. Após a II Guerra Mundial, os zaibatsus foram de fato extintos? Fundamente sua resposta.
03. Trace o perfil industrial da China quando estava sendo comandada por Mao Tsé-Tung.
04. Como a China conseguiu se tornar uma grande potência industrial nas últimas décadas?
TAREFA: 12
01. Trace o perfil industrial da Índia.
02. Descreva as características do Vale do Silício da Índia.
03. Qual é o contexto histórico do surgimento dos Tigres e Novos Tigres asiáticos? Enumere algumas
características específicas dos principais países dos Tigres e Novos Tigres asiáticos.
04. Faça um quadro estabelecendo as características dos modelos de produções denominados Taylorismo,
Fordismo e Toyotismo.

