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1) (Fatec 2017) A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi fundada em abril de 1941, durante o governo
Getúlio Vargas, com o financiamento estadunidense, em troca da cessão do uso do porto de Natal (RN) como
base militar dos Estados Unidos no decorrer da Segunda Guerra Mundial.
Essa siderúrgica foi construída no município de
a) Cubatão, localizado no estado de São Paulo, entre a capital e o porto de Santos, maior porto brasileiro na
ocasião.
b) Carajás, no interior do estado do Pará, para aproveitar a maior reserva mundial de minério de ferro, situada
naquela localidade.
c) Volta Redonda, situado entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades brasileiras na época, e
próximo ao Quadrilátero Ferrífero.
d) São Paulo, capital do estado mais rico da federação naquele período e maior consumidor de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos da América Latina.
e) Salvador, capital do país naquele momento, grande centro financeiro e industrial, cortado pelas linhas da
Rede Ferroviária Federal, que abasteciam os fornos da companhia.
2) (Fmp 2017) A Companhia Siderúrgica Nacional – Usina Presidente Vargas – e a cidade de Volta Redonda
formam desde os anos 1940 um só complexo. A cidade foi construída pelo Estado à imagem e semelhança
da usina, que traçou para o complexo a função de espaço disciplinar da massa trabalhadora nele empregada,
extensiva como exemplo a toda a classe trabalhadora brasileira. De uma certa forma, o complexo vem para
atuar como um grande laboratório de experiências necessárias à constituição da moderna sociedade
brasileira como uma sociedade do trabalho avançada.
MOREIRA, R. Formação espacial brasileira. Rio de Janeiro: Consequência, 2012, p. 213. Adaptado.

A formação desse complexo urbano-industrial expressa uma política territorial que
a) aplica preceitos do neoliberalismo econômico.
b) antecipa ações do nacional-desenvolvimentismo.
c) reforça valores da descentralização democrática.
d) refuta decisões de planejamento do governo central.
e) privilegia intervenções de expansão das exportações.
3) (Ufrgs 2015) A política para o desenvolvimento do governo Getúlio Vargas, no período do Estado Novo,
priorizou
a) a tecnificação da agricultura para exportação.
b) a promoção da indústria de base, a exemplo da siderurgia.
c) a estatização dos meios de comunicação, com o surgimento da Embratel.
d) a produção de bens de consumo, a exemplo da indústria automotiva.
e) a privatização dos setores industriais de base.
4) (Upe 2015) No ano de 1930, o Brasil evidenciava uma grande produção de café, e praticamente o mundo
mergulhava numa gravíssima crise econômica. Contudo, essa crise teve um “lado positivo” para o Brasil, o de
a) aumentar consideravelmente a exportação de açúcar para os Estados Unidos.
b) diminuir as tensões sociais e políticas internas com a adoção do Poder Sindical.
c) incrementar o extrativismo do ouro, especialmente na área de Serra Pelada.
d) despertar a consciência sobre a necessidade de industrialização como forma de alterar o panorama
existente.
e) instalar no país um regime de características democráticas e socializantes dos meios de produção.
5) (Ufpr 2011) O processo de industrialização ocorrido no Brasil a partir de 1930 trouxe grandes
transformações na organização do território nacional, pois constituiu uma economia cujo crescimento
depende principalmente do dinamismo do mercado interno. Com base no enunciado e nos conhecimentos de
geografia do Brasil, assinale a afirmativa correta.

a) A alta concentração industrial nas regiões metropolitanas e cidades médias próximas dessas áreas cria
uma estrutura produtiva pouco integrada.
b) Como o mercado consumidor de bens industriais se concentra nas cidades localizadas até 150 km do
litoral, a interiorização do desenvolvimento econômico continua a depender da agropecuária.
c) A industrialização forjou uma rede urbana constituída por duas metrópoles globais, algumas metrópoles
nacionais e centros urbanos com áreas de influência regional ou local.
d) A agricultura de exportação vigente até 1930 criou uma economia estruturada em centro e periferia, sendo
o primeiro a então capital federal, Rio de Janeiro, e a segunda, as áreas de produção agropecuária.
e) A concentração industrial cada vez mais alta no Sul e Sudeste reduz os níveis de integração econômica do
território brasileiro, que vai ficando cada vez mais desigual.
6) (Ufu 2015) A Crise de 1929 atingiu em cheio a economia do Brasil, muito dependente das exportações de
um único produto, o café. Mas, mais do que gerar dificuldades econômicas, o crash que completa 86 anos em
2015 provocou na época uma mudança no foco de poder no país acabando com um pacto político interno que
já durava mais de trinta anos.
Disponível em: <http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=27265> Acesso em: 20 de fev. 2015.

Perante a situação descrita, o Brasil implanta a partir de 1930 uma política de incentivo à
a) produção de bens intermediário.
b) importação de produtos manufaturados.
c) diversificação da produção agrícola.
d) atração de capital estrangeiro.
Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
No governo de Getúlio Vargas, foi implantada a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A CSN fez parte de
uma estratégia da intervenção do Estado na economia para estimular a industrialização do país inicialmente
através da indústria de base. A CSN localiza-se em Volta Redonda, região do Vale do Paraíba, estado do Rio
de Janeiro.
Resposta da questão 2:
[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 nacionaldesenvolvimentismo 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 3:
[B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], o governo Vargas priorizou os investimentos em
infraestrutura e indústria de bens de produção como a Cia. Vale do Rio Doce e a Cia. Siderúrgica Nacional.
Estão incorretas as alternativas: [A], porque a tecnificação da agricultura ou o agribusiness caracteriza a
década de 1990; [C], porque a Embratel foi criada em 1965 com o governo militar; [D], porque a industria de
bens de consumo, especialmente a de automotores está associada ao governo JK; [E], porque a privatização
está associada ao “Consenso de Washington”, política neoliberal praticada a partir da década de 1990.
Resposta da questão 4:
[D]

A crise financeira de 1929 e o colapso da economia baseada nas exportações de café fizeram com que o
governo e parte da sociedade brasileira estimulassem o processo de industrialização a partir do modelo de
substituição de importações. Isto é, produzir no país o que antes era importado adotando medidas
protecionistas para proteger a indústria local como a elevação das tarifas alfandegárias.
Resposta da questão 5:
[C]
O período de governo Getúlio Vargas promoveu o desenvolvimento industrial e urbano com um salto
qualitativo para a sociedade brasileira. As cidades do Rio de Janeiro, capital federal e São Paulo, principal
polo industrial, tornam-se metrópoles de projeção global e se articulam com áreas metropolitanas como Belo
Horizonte, Salvador e Porto Alegre e com centros regionais como Campinas, Ribeirão Preto, Feira de
Santana, Duque de Caxias entre outras.
A alternativa [A] é falsa, a proximidade de áreas dinâmicas cria estruturas produtivas muito integradas.
A alternativa [B] é falsa, metrópoles como Belo Horizonte tem forte vinculação no crescimento industrial,
comercial e de serviços, relativamente independente da produção agropecuária estadual.
A alternativa [D] é falsa, o Rio de Janeiro como capital federal na época não está vinculado à produção de
café, concentrada em São Paulo, nem sua zona rural é grande produtora agrícola.
A alternativa [E] é falsa, a desigualdade na está na concentração econômica do centro-sul e sim na desigual
distribuição de recursos.
Resposta da questão 6:
[A]
A crise financeira mundial de 1929 levou a queda dos preços do café, principal produto de exportação do
Brasil. A partir de então, houve o estímulo à industrialização do Brasil através do método de substituição de
importações (incentivo ao investimento industrial interno e protecionismo contra a entrada de importados).

