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01. (UCB DF/2018) A distribuição territorial das indústrias no Brasil obedece a raízes históricas e mostra-se 

bastante desigual. Observa-se nítida concentração industrial no Sudeste, particularmente no estado de São 
Paulo. 

 
Entre os fatores locacionais que justificam a concentração da industrialização brasileira na Região Sudeste, 
destaca-se a 
a) distribuição equitativa de capitais entre os diversos estados da Federação brasileira. 
b) baixa oferta de mão de obra na região metropolitana de São Paulo. 
c) inexistência de recursos naturais na região Sudeste do Brasil. 
d) indisponibilidade de fontes de energia na região Sudeste. 
e) existência de mercado consumidor. 

 
02. (UNITAU SP/2018) Sobre o processo de industrialização do estado de São Paulo no século XX, é 

CORRETO afirmar:  
a) Os conglomerados urbanos especializados se formaram ao longo de uma densa malha ferroviária, e as 

cidades médias assumiram a liderança do mercado em seu entorno.  
b) Seguiu a separação dos processos de gestão e de produção, que obedecia à lógica da acumulação 

capitalista de reduzir custos de produção, custos que, nos anos 1970, cresciam significativamente no 
estado de São Paulo.  

c) A desconcentração industrial no estado de São Paulo iniciou-se na década de 1980 e alterou 
profundamente seu mapa e seu território, expandindo-se para as regiões Vale do Paraíba, Sorocaba, 
Campinas e Ribeirão Preto.  

d) Dentre os fatores que foram decisivos para que São Paulo pudesse se projetar, a partir dos anos vinte 
e principalmente após a crise de 1929, como a maior concentração industrial do país, está o afluxo de 
imigrantes europeus.  

e) O crescimento do potencial energético, principalmente à base de combustíveis fósseis, e a rede de 
distribuição de energia pelo interior do estado foram fundamentais para o desenvolvimento industrial 
do estado.  

 
03. (ETEC SP/2018) Em 1953, instituiu-se o monopólio do petróleo no Brasil e, consequentemente, criou-se 

a Petrobrás. Com o início de suas operações em 1955, a Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) 
representou um impacto grande, desencadeando o processo industrial na cidade, por atrair as indústrias de 
derivados de petróleo, as petroquímicas. Na década de 1980, a Cidade de Cubatão foi considerada pela 
ONU a cidade mais poluída do mundo. 

<https://tinyurl.com/yccqej4c> Acesso em: 16.04.2018. Adaptado. 
 

A criação da Petrobrás foi resultado da implementação da política econômica do governo de Getúlio Vargas, 
caracterizada pela 
a) intensificação da produção de etanol, resultado das políticas de incentivos para aquisição de fazendas 

de cana-de-açúcar no sudeste e no sul. 
b) política de intervenção militar em países latino-americanos no contexto da Guerra Fria, em 

alinhamento aos interesses estadunidenses para a região. 
c) adoção de políticas liberais, com a desregulamentação da economia e do mercado de trabalho, e a 

abertura do mercado nacional a investimentos estrangeiros. 
d) promoção dos interesses das empresas de construção civil no mercado africano, com a instalação de 

empreiteiras brasileiras em Angola e Moçambique. 
e) utilização do aparelho do Estado para conduzir a modernização e a industrialização do país, incluindo a 

consolidação das leis trabalhistas e a criação de empresas estatais em setores estratégicos. 
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04. (FM Petrópolis RJ/2017) A Companhia Siderúrgica Nacional – Usina Presidente Vargas – e a cidade de 
Volta Redonda formam desde os anos 1940 um só complexo. A cidade foi construída pelo Estado à imagem e 
semelhança da usina, que traçou para o complexo a função de espaço disciplinar da massa trabalhadora nele 
empregada, extensiva como exemplo a toda a classe trabalhadora brasileira. De uma certa forma, o complexo 
vem para atuar como um grande laboratório de experiências necessárias à constituição da moderna sociedade 
brasileira como uma sociedade do trabalho avançada. 

MOREIRA, R. Formação espacial brasileira. Rio de Janeiro: Consequência, 2012, p. 213. Adaptado. 
 

A formação desse complexo urbano-industrial expressa uma política territorial que 
a) aplica preceitos do neoliberalismo econômico. 
b) antecipa ações do nacional-desenvolvimentismo. 
c) reforça valores da descentralização democrática. 
d) refuta decisões de planejamento do governo central. 
e) privilegia intervenções de expansão das exportações. 

 
05. (PUCCamp SP/2017)     

O setor fabril já se fazia notar, não só em São Paulo, como também em Campinas e Piracicaba, produzindo 
tecidos, chapéus e calçados. As casas de fundição colocavam à disposição serras, bombas, sinos, prensas e 
ventiladores (...). As narrativas de viagem, gênero de escrita muito apreciado por autores e leitores, 
registravam dessa nova sociedade as impressões colhidas em trânsito e dispostas em painel. 

(FERREIRA, Antonio Celso. A epopeia bandeirante. Letrados,  
instituições e invenção histórica (1870-1940). São Paulo: Editora Unesp, 2002, p. 78-79) 

 
As cidades mencionadas, que assistem ao surgimento de pequenas indústrias nas últimas décadas do 
século XIX, apresentavam em comum 
a) grandes concentrações urbanas provenientes da intensa imigração europeia, que as transformou nas 

três maiores cidades da região e contribuiu para a instalação de comerciantes e empreendedores 
responsáveis pelas primeiras indústrias paulistas. 

b) oligarquias rurais endinheiradas, que compartilhavam ideais republicanos, abolicionistas, nacionalistas 
e que investiam parte substantiva de seu capital em indústrias voltadas para seu próprio consumo de 
artigos de luxo. 

c) rápido desenvolvimento econômico proveniente do acúmulo de dividendos gerado pela produção 
cafeeira baseada no latifúndio e no trabalho escravo, que despontara nessas e em outras cidades do 
Vale do Paraíba, repercutindo no desenvolvimento fabril. 

d) ousados investimentos do empresário Barão de Mauá, que, juntamente com negociantes ingleses, 
fundou inúmeras indústrias fabris e construiu ferrovias, modernizando a região e garantindo o rápido 
escoamento da produção. 

e) ricos agricultores latifundiários e o acesso facilitado por linhas férreas que se expandiram 
vigorosamente a partir de 1860, no oeste do Estado, momento em que a região se consolida como 
polo cafeeiro após o declínio das fazendas situadas no sudoeste do Rio de Janeiro. 

 
 


