


•A industrialização atual resulta de um processo
evolutivo iniciado com a Revolução Industrial ocorrida
na Europa e particularmente na Inglaterra a partir do
século XVIII. A Revolução Industrial significou a
passagem de uma sociedade rural e artesanal para
uma sociedade urbana e industrial.
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A industrialização desenvolveu-se paralelamente
à evolução do capitalismo, o qual conheceu
inicialmente o estágio concorrencial (livre
concorrência) e a seguir o estágio monopolista
(Segunda metade do século XIX em diante), que
se caracteriza pela excessiva centralização e
domínio do mercado por poucas empresas,
como acontece atualmente com as
multinacionais.
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•Monopólio: É o domínio do 
mercado por uma empresa, 

grupo ou pelo Estado. 

Por exemplo: monopólio do 
petróleo no Brasil pela 

Petrobrás.
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•Oligopólio: É o domínio do 
mercado por um reduzido 

grupo de empresas. 

Por exemplo: o tradicional 
oligopólio das operadoras de 

telefonia móvel 
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• Truste: É a fusão de várias empresas para dominar o
mercado Por exemplo: os trustes do petróleo, do fumo.
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•Multinacional: É uma grande 
empresa que, a partir de uma base 
nacional (matriz), atua em diversos 

outros países. Para as 
multinacionais o mundo não tem 
fronteiras políticas. Por exemplo: 
GM, Ford, Esso, Mitsubishi etc.
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•Holding: É uma organização que controla várias empresas
mediante a aquisição majoritária das ações.

•Por exemplo: Grupo Claudino ONIX, SOCIMOL, HOUSTON
ETC.
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As indústrias costumam ser classificadas em dois grandes grupos:

• Indústria de base ou de bens de produção – aquelas que produzem bens
para outras indústrias. Por exemplo: siderurgia, metalurgia e química.
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• Indústrias leves ou de bens de consumo – aquelas que
produzem bens para o uso e consumo da população. São
subdivididas em: bens de consumo duráveis (automóveis,
eletrodomésticos etc) e não-duráveis (alimentos, roupas,
remédios etc).
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01- Na Revolução Técnico Científica, o tempo entre qualquer inovação e sua difusão
entre forma de mercadorias ou de Serviços é cada vez mais imediato.

São características dessa Revolução, as afirmativas abaixo, exceto:

a) A especialização do trabalhador em determinada tarefa e a produção em grandes
escalas não são atributos mais adequados a produção industrial dos novos tempos.

b) Entre os diversos processos de automação industrial a robotização é o mais avançado.

c) Nos círculos de Controle de Qualidade implantados nas empresas mais modernas, o
trabalhador passa a ter conhecimento de todo processo produtivo e nele intervir.

d) Os novos processos de produção são responsáveis pelo emprego indiscriminado de
milhares de pessoas em todo o mundo.

e) O trabalho “repetitivo” tem sido substituído pelo trabalho “criativo” que atende às
constantes variações do cotidiano da linha de produção.
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