
 

 

Tarefa 29 professor Cléber 
 

01. Leia os textos a seguir. 
Texto 1 

 No campo econômico, o governo estabeleceu uma política cujo objetivo era superar o modelo agrário-
exportador, passando a incentivar a expansão das atividades industriais, abriu linhas de crédito para a 
instalação de novos estabelecimentos e estimularam a criação de conselhos, companhias e fundações para 
debater a questão da industrialização e da produção industrial. 

Texto 2 
 A economia também passou a estar diretamente subordinada ao presidente da República, que 

governava com o auxílio dos conselhos técnicos, o governo do Estado Novo deu muita importância à 
indústria nacional, para ajudar a desenvolvê-la, planejou a hidrelétrica de Paulo Afonso, no rio São 
Francisco, para o fornecimento de energia; fundou a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, 
em 1943. Sua importância foi muito grande, pois passou a fornecer aço à indústria nacional. 

Disponível em: http://keullysbraz.no.comunidades.net. Acesso em: 9 dez. 2013. 

 
Os textos se referem a dois momentos distintos da Era Vargas, marcados, respectivamente, pelo(a) 

a) combate a crise do café e implantação de multinacionais em território brasileiro. 
b) busca de combustíveis fósseis e criação da PETROBRÁS. 
c) recuperação do preço do café e abertura da economia aos produtos estrangeiros. 
d) implantação da indústria de base e expansão da industrialização nacional. 
e) processo de substituição de importação e implantação da base industrial brasileira. 

 

02. Analise a tabela para responder à questão. 
% de Indústrias, por região do Brasil entre 1996 e 2013 

7,04,5Oeste-Centro

29,523,2Sul

47,060,8Sudeste

13,59,2Nordeste

3,02,3Norte

20131996

 
(IBGE) 

Assinale a alternativa que apresenta uma conclusão obtida a partir da análise das informações da tabela. 
a) A participação do Centro-Oeste cresceu impulsionada pela migração de paulistas e paranaenses para a 

região. 
b) A ausência de incentivos fiscais explica o fato de o Nordeste apresentar pequeno crescimento 

industrial. 

c) A desativação da Zona Franca de Manaus foi o principal fator da estagnação da atividade industrial na 
região Norte. 

d) O declínio das atividades extrativas minerais explica o pequeno aumento da participação das regiões 
Norte e Nordeste. 

e) A desconcentração das indústrias beneficiou, principalmente, a região Sul devido à proximidade com os 
países do Mercosul. 

 
03. No Brasil, a transferência de renda se processa segundo nuances próprias. Por via dos excedentes 

agrícolas, definem-se modalidades distintas de transferência. Através do subsetor de exportação, 
transfere-se parte da renda do setor agrícola ao urbano-industrial, sobretudo sob a forma de subsídios às 
importações, seja de bens de capital, seja de bens intermediários. Através do subsetor de subsistência, o 
setor agrícola transfere o baixo preço de reprodução de sua força de trabalho ao setor urbano-industrial, 

sob a forma de baixos preços relativos dos gêneros agrícolas. 
MOREIRA, R. Formação espacial brasileira. Uma contribuição crítica à geografia do Brasil. Rio de Janeiro: Consequência, 2012, p. 40. 

Adaptado. 

Sobre o processo de formação socioeconômica nacional, identifica-se no texto uma crítica direta dirigida ao 

a) papel do Estado na acumulação do capital industrial 
b) rebaixamento de preços dos produtos industrializados 
c) descompasso histórico da balança comercial brasileira 
d) retardamento da implantação da reforma agrária no País 
e) crescimento da força de trabalho familiar no setor agrícola 
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04. Na década de 1950, o Brasil vivenciou um período de desenvolvimento econômico e social, devido a um 

plano do governo de Juscelino Kubitscheck (JK), que estabeleceu, entre suas metas, que o país deveria 
crescer “50 anos em 5”.  
Qual alterativa refere-se a outra meta proposta por JK? 
a) Reforma agrária, com expropriação e redistribuição de terras. 
b) Elaboração de Leis Trabalhistas. 
c) Desenvolvimento industrial e abertura para indústrias multinacionais. 
d) Instalação das primeiras universidades federais. 

e) Mudança da capital da república, para a cidade do Rio de Janeiro. 
 
05. 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. 

 


