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#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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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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01. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para
o mercado consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base
ou de recursos ligados à agricultura, é:

a) Indústria de bens de consumo

b) Indústrias extrativas

c) Indústrias de bens de produção

d) Indústrias de equipamentos

e) Indústrias recicladora
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02. O setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez
mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No
entanto, alguns seguimentos da indústria não possuem grandes aparatos
tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que
utiliza pouca tecnologia no processo de produção.

a) Indústria moderna

b) Indústria de ponta

c) Indústria tradicional

d) Indústria de bens de consumo

e) Indústria de bens intermediários
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03. A presença de matéria-prima pode representar um fator muito
importante para a localização industrial, principalmente tendo em vista os
custos dos transportes.

Confirma o texto, no Brasil, a instalação da indústria;

a) siderúrgica em São Paulo.
b) eletroeletrônica em Manaus.
c) automobilística no Paraná.
d) de beneficiamento da bauxita no Pará e Maranhão.
e) metalúrgica no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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04. Uma das características da indústria moderna é:

a) inexistência de divisão do trabalho.

b) basear-se apenas na relação de trabalho com parcerias.

c) produzir em baixa escala, utilizando tecnologia de ponta em todos os
seus segmentos.

d) produzir apenas para o mercado interno.

e) fazer fusão de empresas.
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05. “A indústria automobilística no Brasil é uma grande geradora de desemprego. A
VOLKSWAGEN, em São Bernardo do Campo, chegou a empregar 40.000 pessoas e,
atualmente, tem 17 mil empregados.”
Pode-se concluir, com base no texto, que:

a) As férias coletivas nas grandes montadoras do ABCD paulista solucionaram o problema
das demissões.
b) O trabalho mais idoso e com mais experiência ao ser demitido é mais facilmente
reintegrado ao mercado de trabalho.
c) A linha de montagem robotizada, em São Paulo, provoca um excedente de mão-de-
obra que será demitido mais cedo ou mais tarde.
d) A indústria de bens de consumo duráveis, implantada a partir do governo Juscelino
Kubistchek, teve participação apenas do capital nacional, com destaque para o setor
automobilístico.
e) A principal causa de desemprego no setor automobilístico foi à prioridade dada ao
transporte ferroviário em nosso país.
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