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Resposta da questão 01: [C] 

O Brasil é um país subdesenvolvido, emergente e industrializado. A atividade industrial está concentrada no 
Complexo Regional do Centro-Sul, principalmente na porção Sudeste. Nas últimas décadas aconteceu um 
processo de descentralização industrial movida a incentivos fiscais estaduais, mão de obra barata, doação 
de terrenos e acesso a infraestrutura, principalmente portos e rodovias. Assim, aconteceu o crescimento 
industrial em estados do Nordeste como o Ceará, Pernambuco e Bahia. Estados como o Paraná e Goiás 
também atraíram empresas. No Norte, destaca-se o polo industrial de Manaus (AM) estimulado por 
incentivos fiscais da Suframa (Superintendência para a Zona Franca de Manaus).   

 
Resposta da questão 02: 

a) Maior concentração demográfica; maior concentração de capital; existência de densa rede ferroviária; 
densa rede rodoviária; grande mercado consumidor; grande disponibilidade de mão de obra; 
aproveitamento energético dos cursos de água; proximidade dos dois principais portos; presença da 
capital federal (Rio de Janeiro). 

b) Os altos custos dos impostos e o intenso fluxo de transportes e comunicações, acarretando 
"congestionamentos" e prejudicando a produção.   

 
Resposta da questão 03: [B] 

A distribuição das empresas no território brasileiro, concentrada no Complexo Regional do Centro-Sul (Sul, 
Sudeste e parte do Centro-Oeste), é explicada pela concentração populacional, do maior mercado 
consumidor (maior renda da população) e da mão de obra. 

 
Resposta da questão 04: 

a) Até 1930 o Brasil era praticamente um exportador de produtos primários agrícolas como café, cana de 
açúcar e algodão. Após 1950, com a expansão industrial, o Brasil começa a participar no mercado 
externo com exportações de semimanufaturados e industrializados. 

b) A industrialização começa a se desenvolver de modo mais regular a partir da década de 1930 e se 
torna mais presente a partir dos anos 1950. Nesse período, a produção industrial concentra-se na 
cidade de São Paulo. O forte ritmo de crescimento atinge a década de 1970 com forte concentração e 
se inicia o processo de saturação com problemas de trânsito, custos tributários, sindicalismo forte, 
poluição. O Estado lança programas de descentralização industrial que se inicia com o deslocamento 
das indústrias para o ABC e Cubatão, anos 1950 e 1960 e ao longo dos eixos rodoviários do estado de 
São Paulo em direção à Campinas, Sorocaba, São José dos Campos- Taubaté e Santos nos anos 1970. 
No Rio de Janeiro, com o deslocamento do Distrito Federal para o Brasil Central, a indústria se espalha 
pela região metropolitana (Duque de Caxias) e ao longo da via Dutra (Volta Redonda). Belo Horizonte 
e sua região metropolitana também se desenvolvem ao longo dos anos 1970 e na década de 1980 o 
governo estadual lança um programa de industrialização no sul do estado (Itajubá, Pouso Alegre). No 
período dos governos militares, a descentralização industrial seguiu para novos polos como Salvador, 
Porto Alegre, Curitiba, Manaus.     

 
Resposta da questão 05: [B] 

Na década de 1940, a industrialização do Brasil foi caracterizada por importante intervenção do Estado na 
economia através da criação de empresas estatais de bens intermediárias (indústria pesada). Era o 
nacional-desenvolvimentismo no estilo keynesiano com substituição de importações e protecionismo 
durante a Era Vargas. Um dos exemplos foi a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) instalada em Volta 
Redonda, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro. A produção de aço era fundamental para o crescimento da 
indústria nos ramos de bens de consumo posteriormente.   

 
Resposta da questão 06: [C] 

A alternativa [C] está correta porque no período mencionado, os governos de Vargas e JK criaram políticas 
de estimulo à industrialização, passando a produzir em território nacional, o que antes era importado. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a economia nacional foi fortemente afetada pela crise dos anos 
trinta e não ocorreu autossuficiência de petróleo; [B], porque o capital estatal foi fundamental para o 
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crescimento da produção industrial; [D], porque não ocorreu divisão de latifúndios; [E], porque embora 
tenha ocorrido protecionismo, o texto faz referência à substituição de importações.   

 
Resposta da questão 07: [E] 

O Plano de Metas foi adotado na década de 1950 pelo governo de Juscelino Kubistchek. Foi um período de 
alto crescimento da economia impulsionado pelo desenvolvimentismo (keynesianismo) em que o Estado 
forte indutor do crescimento do PIB. Na época destacaram-se o investimento em infraestrutura de 
transportes (rodovias), energia (hidrelétricas), expansão industrial e atração de empresas transnacionais 
(automóveis e eletrodomésticos). O Brasil foi um dos países de maior crescimento econômico ao longo do 
século XX, todavia, observa baixo crescimento e crises econômicas graves a partir de meados da década de 
1970.   

 
 
Resposta da questão 08: [D] 

A alternativa [D] está correta porque o Plano de Metas de JK baseou-se em um tripé de investimentos onde 
o capital estatal foi direcionado para infraestrutura e indústrias de base, o capital estrangeiro para indústria 
de bens duráveis como a de automotores, e o capital nacional privado para bens não duráveis. As 
alternativas incorretas são: [A], porque as privatizações ocorreram na década de 1990; [B], porque a Zona 
Franca de Manaus foi criada no governo militar; [C], porque as industrias tecnológicas foram criadas na 
década de 1990; [E], porque a criação da Petrobrás ocorreu no governo Vargas.   

 
Resposta da questão 09: [A] 

A afirmativa [A] está correta porque no período indicado, desenvolve-se um modelo econômico em que o 
capital estatal é direcionado para indústrias de base e infraestrutura (transportes, comunicações e energia) 
e o capital transnacional para bens duráveis, criando o perfil industrial brasileiro. As afirmativas incorretas 
são: [B], porque o Plano de Metas teve como objetivo o desenvolvimento industrial do país; [C], porque no 
período indicado, destacou-se as indústrias de bens de capital e bens de consumo, particularmente as de 
automotores e eletroeletrônica; [D], porque as multinacionais de automotores se concentraram no ABC 
paulista; [E], porque o período foi marcado pelo incremento da indústria estrangeira.  

 
Resposta da questão 10: [B] 

A alternativa [B] está correta porque o sucesso econômico do período conhecido como “milagre brasileiro” 
se deu em razão do forte investimento externo aliado a oferta de crédito para o mercado, o que elevou a 
produção e o consumo do país. Contudo, o “Choque do Petróleo” altera o cenário econômico mundial 
elevando as taxas de juros e a dívida externa do país, encerrando o período de crescimento da produção. 
As alternativas incorretas são: [A], porque os países socialistas não investiam no Brasil; [C], porque 
ocorreu aumento da dívida externa; [D], porque ocorreu a ampliação da capacidade industrial do Brasil; 
[E], porque não ocorreu exportação tecnológica do Brasil.   

 
Resposta da questão 11: [A] 

Na década de 1990, o Brasil foi submetido a uma política econômica neoliberal baseada na diminuição do 
papel do Estado na economia por meio de privatizações, desregulamentação financeira e maior abertura 
comercial para exportações e importações. Todavia, a entrada excessiva de produtos importados sem 
planejamento adequado levou ao início da desindustrialização do país, um dos impactos foi a falência de 
empresas que tiveram dificuldades de competir com os importados e também a demissão de trabalhadores. 
A década de 1990 foi um período de baixo crescimento econômico e desemprego elevado. 

 
Resposta da questão 12: [B] 

A alternativa correta é [B] porque a disputa dos estados pelos investimentos resulta em larga concessão de 
benefícios fiscais para as empresas, gerando uma guerra fiscal entre as unidades da federação. As 
alternativas seguintes são incorretas porque não há especulação, desregulamentação econômica, guerra 
regional ou benefícios diretos ao consumidor e sim a disputa dos governos estaduais pelos investimentos. 

 
Resposta da questão 13: [D] 

A afirmativa correta é [D] porque o colapsamento da infraestrutura das grandes metrópoles (transportes, 
energia, horizontalização da mancha urbana, etc.) eleva os custos de produção das indústrias reduzindo, 
dessa forma, sua competitividade. As afirmativas incorretas são [A], porque o sistema de cooperação não é 
um problema da concentração industrial e sim a elevação do fator de custo de produção; [B], porque o 
comprometimento da concorrência se dá pela elevação dos custos e não pela proximidade das empresas; 
[C], porque a hierarquia das empresas não é eliminada; [E], porque a deseconomia de aglomeração resulta 
no deslocamento da empresa em nível de espaço e não a alteração do tipo de bens produzidos.  

 
 
Resposta da questão 14: [A] 

Os itens incorretos são: [II] (o aumento da participação do Centro-Oeste no valor da produção industrial 
deve-se a descentralização dos investimentos industriais movida a incentivos fiscais e mão de obra barata, 
os setores mais importantes são de bens de consumo duráveis e não-duráveis, desde automóveis até 
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alimentos) e [IV] (a descentralização das montadoras de automóveis levou a novos investimentos nas 
regiões Sul, a exemplo da Renault no Paraná, Nordeste, a exemplo da Ford na Bahia, e Centro-Oeste, a 
exemplo da Hyundai em Goiás, na região Norte, a implantação de empresas foi pouco expressiva).   

 
Resposta da questão 15: [E] 

Nas últimas décadas, o Brasil experimentou um processo de descentralização da indústria movida a 
incentivos fiscais, terrenos mais baratos e menor custo salarial. Assim, algumas empresas saíram da região 
metropolitana de São Paulo e se instalaram no interior paulista. Muitas em direção as regiões 
metropolitanas do Vale do Paraíba, de Campinas e Sorocaba. Todavia, por vezes, a sede administrativa, 
decisória, ainda permaneceu na capital paulista, uma vez que, a tecnologia de telecomunicações e 
informática permite, enquanto algumas unidades de produção e empresas terceirizadas situam-se em 
outros municípios.   

 
Resposta da questão 16: [A] 

Na década de 1990, o Brasil foi submetido a uma política econômica neoliberal baseada na diminuição do 
papel do Estado na economia por meio de privatizações, desregulamentação financeira e maior abertura 
comercial para exportações e importações. Todavia, a entrada excessiva de produtos importados sem 
planejamento adequado levou ao início da desindustrialização do país, um dos impactos foi a falência de 
empresas que tiveram dificuldades de competir com os importados e também a demissão de trabalhadores. 
A década de 1990 foi um período de baixo crescimento econômico e desemprego elevado.  

 
Resposta da questão 17: [D] 

A alternativa [D] está correta porque tecnopolos são centros que agregam universidades, centros de 
pesquisas e indústrias hightech, a exemplo de Campinas e São Carlos. As alternativas seguintes são 
incorretas porque o critério para a instalação de um tecnopolo é a presença de elevada qualificação de mão 
de obra e produção científica.   

 
Resposta da questão 18: [C] 

A alternativa [C] está correta porque dentre os fatores que levam à desconcentração industrial, o custo 
com mão de obra e impostos de grandes metrópoles, são os mais expressivos. As alternativas incorretas 
são: [A], porque não há falta de recursos naturais; [B], porque São Paulo apresenta boa infraestrutura 
energética; [D], porque o aumento da PEA é um fator de atração e não de repulsão.   

 
Resposta da questão 19: [A] 

A alternativa [A] está correta porque a industrialização se caracteriza pelos investimentos no setor de base 
e substituição de importações no governo Vargas, e no governo Collor e FHC inicia-se a adoção da doutrina 
neoliberal, o que resultará na desestatização de muitos setores, dentre os quais, os iniciados com Vargas. 
As alternativas incorretas são: [B], porque ocorreu a concentração das indústrias de automotores na região 
sudeste, particularmente no ABC Paulista; [C], porque o Plano de Metas foi adotado no governo JK; [D], 
porque o Plano Real foi lançado em 1994, durante o governo de Itamar Franco.  

 
Resposta da questão 20: 02 + 04 + 08 + 16 = 30. 

[01] Incorreto. Os governos Collor e FHC estimularam a desestatização. 
[02] Correto. O governo Vargas direciona investimentos estatais para as indústrias de base. 
[04] Correto. A política econômica do governo JK atrai o capital internacional para as indústrias de bens 

duráveis, em especial no setor de automotores. 
[08] Correto. O endividamento da política do Milagre Econômico aliado à elevação do preço do barril do 

petróleo causado pelo Choque do Petróleo em 1973, leva o país à um período de forte recessão na 
década de 1980, conhecido como a Década Perdida. 

[16] Correto. A crise econômica gerada pelo Crash de NY encerra a política do café com leite, fazendo 
ascender o governo de Vargas por meio da revolução de 1930, que irá direcionar os investimentos 
para a industrialização. 

 


