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 Exercícios Revoluções Industriais 
 
1. Na escolha de um local para a implantação das indústrias, os fatores mais importantes estão 
relacionados a matérias-primas, fontes de energia, mão-de-obra, recursos financeiros e acesso ao 
mercado consumidor dos bens produzidos. A importância de cada fator em relação aos demais 
pode variar. Depende do tipo de bens a produzir, da escala de produção pretendida, do grau de 
desenvolvimento das técnicas utilizadas e da infra-estrutura existente. 
 
Da leitura do texto é possível concluir que:  

a) As indústrias leves contam com maior número de opções, quanto à escolha do local para 
sua instalação. 

b) As indústrias pesadas dispersam-se mais pelo espaço em função dos fatores disponíveis.  
c) Em função do destino final da produção, as indústrias leves necessitam de maiores 

espaços e investimentos.  
d) Como dependem de infra-estrutura, as indústrias pesadas devem estar próximas a portos 

marítimos.  
e) As indústrias leves são muito mais sensíveis às condições de infra-estrutura, nos setores 

de transporte e energia. 

 
 
2. Considere a gravura. 
Fundição de cobre em Swansea, Gales, século XIX. 
 

 
 
A partir da segunda metade do século XVIII, as chaminés expelindo rolos de fumaça, como as da 
gravura, passaram a fazer parte da paisagem de algumas regiões inglesas, alterando o equilíbrio 
natural. Essas chaminés eram, na verdade, apenas parte mais visível da fábrica que alterou 
completamente a sociedade humana. Dentre as alterações econômicas e sociais advindas do 
fenômeno apresentado na gravura, pode-se destacar: 

a) O processo de desconcentração urbana, haja vista a decisão da burguesia de construir as 
unidades fabris longe dos centros urbanos. 
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b) A melhoria do padrão de vida do trabalhador fabril, já que a máquina o libertou das 

condições degradantes do trabalho rural. 
c) A preocupação do poder público com a questão ambiental, impondo rapidamente uma 

legislação que eliminou os efeitos da poluição ambiental. 
d) A redução do lucro dos capitalistas ingleses porque eram obrigados a pagar elevadas 

indenizações aos operários que adoeciam nas fábricas. 
e) O crescimento populacional próximo às fábricas, dando origem a graves problemas de 

urbanização, como a proliferação de cortiços. 
 

 

3. A depressão econômica gerada pela Crise de 1929 teve no presidente americano Franklin 
Roosevelt (1933-1945) um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos 
federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da 
prática da intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros programas 
de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses 
projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de 
trabalho norte-americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda 
Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego, e fez crescer 
radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente 
reduzido. 
EDSFORD, R. America’s response to the Great Depression. Blackwell Publishers, 2000 (tradução) 
 

A partir do texto, conclui-se que: 
a) o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado, em ampla 

escala, na economia 

b) a crise de 1929 foi solucionada por Roosevelt, que criou medidas econômicas para diminuir 
a produção e o consumo 

c) os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes 
no combate à crise econômica 

d) o desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou 
uma corrida armamentista. 

e) a intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial e foi bem 
sucedida, apoiando-se em suas necessidades 

 

 

4. A chamada Segunda Revolução Industrial, ocorrida nas últimas décadas do século XIX, foi 
caracterizada: 

a) pela concentração do processo de industrialização na Inglaterra e pela montagem do 
império colonial britânico. 

b) pelo desenvolvimento da eletricidade e da siderurgia e pela expansão da industrialização 
para além do continente europeu. 

c) pela industrialização e pela formação de Estados nacionais no continente africano, a partir 
das suas antigas fronteiras culturais e linguísticas. 

d) pelo equilíbrio de forças entre as antigas colônias europeias e os Estados europeus devido 
à difusão da industrialização. 

e) pela retração da economia mundial devido à mecanização da produção e à diminuição da 
oferta de produtos industrializados. 
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5. A Terceira Revolução Industrial, que se iniciou desde a década de 1970, vem impulsionando 
alterações no que se refere à espacialização de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, 
configuram-se novas regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de: 

a) grandes aglomerações de força de trabalho 

b) áreas com recursos naturais abundantes 

c) amplos mercados consumidores 

d) universidades e institutos de pesquisa 
 

 

6. China foi o país que mais registrou patentes em 2012 — Brasil está na 28ª colocação entre as 
nações que mais pedem patentes de produtos. 

Época Negócios Online. Disponível em: 
&lt;http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2013/12&gt;. Acesso em: 14 

mai. 2014. 
 
O título da reportagem selecionada mostra que a potência oriental: 

a) é a que mais pirateia marcas no mundo 

b) importa a cada ano mais matérias primas 

c) ultrapassou o Brasil nos investimentos de ponta 

d) investe crescentemente em ciência e tecnologia (C&amp;T) 
e) acatou a legislação da Organização Mundial do Comércio (OMC) 


