Tarefa 11 – Professor Carlos Eduardo
01. O Brasil, com os índices de industrialização e desenvolvimento econômico que apresenta atualmente, pode
ser considerado um país subdesenvolvido? Justifique a sua resposta.
02. As três últimas décadas do século XX marcaram o processo de desconcentração industrial no estado de São
Paulo. Apresente dois fatores que expliquem esse processo.
03. Distribuição das indústrias no Brasil.
PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA

Fonte: Simielli, Geoatlas, 2009.

Explique as causas econômicas e históricas que contribuíram para a concentração industrial no Sudeste brasileiro.
04. Como o neoliberalismo tem atingido a política econômica do Brasil? Faça um paralelo entre os governos do
PSDB, MDB e PT.
05. O que o geógrafo Milton Santos expressou com a afirmação denominada “guerra dos lugares” no
contexto do Brasil?
06. Apresente os principais polos industriais do Brasil e suas respectivas produções.
07. Trace o perfil dos tipos de indústrias abaixo.
a) Bens de produção
b) Bens de capital
c) Bens de consumo
08. Até a década de 1990, observou-se no Brasil uma concentração de indústrias na região Sudeste. Tal
situação pode ser explicada em razão de o crescimento industrial brasileiro ter estado, historicamente,
ligado ao processo de urbanização. Mesmo a região Sudeste abrigando, ainda, a maior parte das indústrias
do país, o cenário se mostra diferente, com uma dispersão maior de indústrias pelo território nacional.
Dentre as razões que contribuíram para a desconcentração industrial no Brasil, tem-se a
a) Procura de novos mercados consumidores, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, em
razão do decréscimo populacional que a região Sudeste passou a sofrer a partir da década de 1990.
b) Falta de matéria-prima na região Sudeste ocasionada pela histórica exploração dos recursos naturais,
especialmente no estado de Minas Gerais, cujo parque industrial é sustentado pela produção de bens
intermediários.
c) Modernização das rodovias, dos sistemas de transportes e dos meios de comunicação no país,
garantindo uma maior eficiência na produção e distribuição das mercadorias a um menor custo.
d) Expansão da fronteira agrícola brasileira para as regiões Centro-Oeste e Sul do país, atraindo a
instalação de inúmeras multinacionais ligadas ao setor agroindustrial, como máquinas agrícolas e
empresas de alimentos.

