
#Reconhecer os tipos de indústria

#Avaliar os principais fatores que atraem as indústrias

#Compreender a função dos incentivos fiscais n o cenário da indústria
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01- O meeiro constitui, no Brasil, um tipo característico 
de trabalhador rural:

a) de cuja terra é coproprietário.
b) que recebe em pagamento metade do salário pago na 
região.
c) que recebe em pagamento metade dos lucros do 
proprietário.
d) que paga ao proprietário metade do aluguel da terra 
ocupada.
e) que entrega ao proprietário metade do que produziu.
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02- Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam
como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões,
acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carregadas de artifício. Esse
mundo artificial inclui, hoje, o mundo rural.

Considerando a transformação mencionada no texto, uma
consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural
brasileiro é

a) a redução do processo de concentração de terras.
b) o aumento do aproveitamento de solos menos férteis
c) a ampliação do isolamento do espaço rural.
d) a estagnação da fronteira agrícola do país.
e) a diminuição do nível de emprego formal.
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03- O produto que acusou uma rápida expansão nos últimos anos, 
estando entre os quatro mais importantes atualmente exportados 
pelo Brasil é:

a) o arroz, cultivado principalmente no Rio Grande do Sul e Goiás;
b) o fumo, cultivado principalmente em Santa Catarina e Bahia;
c) o amendoim, cultivado principalmente em São Paulo, Paraná e 
Mato Grosso;
d) o milho, cultivado principalmente em São Paulo, Paraná e Minas 
Gerais;
e) a soja, cultivada principalmente no Rio Grande do Sul e Paraná.
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04- O litoral sul da Bahia caracteriza-se pela presença da monocultura 
de:

a) cana-de-açúcar
b) algodão
c) amendoim
d) cacau
e) sisal
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05- Sobre a tecnologia da seleção dirigida, assinale a alternativa correta:

a) consiste na produção de laboratórios em que as diversas espécies de
plantas são cruzadas para gerarem descendentes com características novas e
específicas.
b) são técnicas recentes para a seleção dos tipos de plantas e leguminosas
que devem ser usadas para plantio e alimentação.
c) é caracteriza pela inviabilidade financeira de sua prática, uma vez que o
seu custo/benefício é elevado.
d) é o mesmo que engenharia genética.
e) é um campo da agricultura utilizado para a seleção de terras e os tipos de
plantas mais adequadas a elas.
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INDÚSTRIA

Indústria é a atividade pela
qual o homem transforma
matérias-primas em produtos
semi acabados ou acabados.

Sua importância é tão grande
atualmente que quase tudo o que
o homem moderno consome e
utiliza é produto da indústria.
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A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

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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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL OCORRIDA NA EUROPA
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INDÚSTRIA
Quanto à evolução da indústria, podemos reconhecer três estágio fundamentais:

O ARTESANATO (o produtor executava sozinho todas as fases da produção)
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A MANUFATURA (estágio intermediário entre o artesanato e a
maquinofatura, onde predomina o trabalho manual mas ocorre
divisão do trabalho e emprego de máquinas simples e ferramentas)
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A INDÚSTRIA DE PONTA, que corresponde ao estágio atual, marcado pelo
predomínio da máquina e da automoção, bem como das modernas fontes de
energia e da especialização do trabalho.
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INDUSTRIALIZAÇÃO E CAPITALISMO

A industrialização desenvolveu-se
paralelamente à evolução do capitalismo, o
qual conheceu inicialmente o estágio
concorrencial que se caracteriza pela
excessiva centralização e domínio do
mercado por poucas empresas, como
acontece atualmente com as
multinacionais.
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CLASSIFICAÇÃO DAS INDÚSTRIAS: 
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).

15


