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1) (Unesp 2018) Examine a tabela.
Percentagem sobre o valor das exportações brasileiras
Produtos

1821/30

1831/40

1841/50

1851/60

1861/70

1871/80

Açúcar

30,1

24,0

26,7

21,2

12,3

11,8

Algodão

20,6

10,8

7,5

6,2

18,3

9,5

Cacau

0,5

0,6

1,0

1,0

0,9

1,2

Café

18,4

43,8

41,4

48,8

45,5

56,6

Fumo

2,5

1,9

1,8

2,6

3,0

3,4

Total

72,1

81,1

78,4

79,8

80,0

82,5

(Sérgio Buarque de Holanda (org). O Brasil Monárquico: declínio e queda do Império,
1985. Adaptado.)

a) Qual era o produto que, no período 1841/50, representava o maior percentual sobre o valor do conjunto
das exportações brasileiras? Esboce, no plano cartesiano a seguir, um gráfico que demonstre o
comportamento da exportação desta mercadoria durante todo o período compreendido pela tabela (1821/80).

b) Qual foi a mercadoria que sofreu maior oscilação percentual sobre o valor do conjunto das exportações
brasileiras na passagem do período 1851/60 para o período 1861/70? Aponte o principal motivo dessa
oscilação.
2) (Enem PPL 2017) A tecelagem é numa sala com quatro janelas e 150 operários. O salário é por obra. No
começo da fábrica, os tecelões ganhavam em média 170$000 réis mensais. Mais tarde não conseguiam
ganhar mais do que 90$000; e pelo último rebaixamento, a média era de 75$000! E se a vida fosse barata!
Mas as casas que a fábrica aluga, com dois quartos e cozinha, são a 20$000 réis por mês; as outras são de
25$ a 30$000 réis. Quanto aos gêneros de primeira necessidade, em regra custam mais do que em São
Paulo.
CARONE, E. Movimento operário no Brasil. São Paulo: Difel, 1979.

Essas condições de trabalho, próprias de uma sociedade em processo de industrialização como a brasileira
do início do século XX, indicam a
a) exploração burguesa.
b) organização dos sindicatos.
c) ausência de especialização.

d) industrialização acelerada.
e) alta de preços.
3) (Unesp 2016) Caracteriza-se como o maior vetor de ocupação territorial no Brasil a partir de meados do
século XIX, sendo explicativa da gênese da concentração produtiva e populacional ainda existente na atual
conformação do território nacional. Estabeleceu-se no vale do Rio Paraíba, avançando por décadas sobre
áreas de floresta Atlântica. Cabe assinalar que tal avanço ocasionou um surto urbanizador na região Sudeste
do Brasil, no qual as ferrovias ganharam peso fundamental como agente modernizador e indutor da ocupação
de novas áreas.
(Antonio C. R. Moraes. Geografia histórica do Brasil, 2011. Adaptado.)

A atividade econômica associada à formação territorial do Brasil a qual o excerto se refere é
a) a industrialização.
b) a cafeicultura.
c) a mineração.
d) a pecuária.
e) a silvicultura.
4) (Uece 2015) Atente às afirmações abaixo, sobre o processo de industrialização no Brasil.
I. A abolição da escravidão teve como consequência a expansão do trabalho assalariado que juntamente com
a imigração europeia foram fatores indispensáveis para a industrialização brasileira.
II. O surgimento da indústria no Brasil ocorreu concomitante à industrialização europeia, complementando
assim a relação colônia-metrópole.
III. O caráter substitutivo das importações marcou um período da industrialização brasileira, momento em que
ocorreu uma produção interna de bens que antes eram importados.
IV. A concentração industrial brasileira ocorreu em várias partes do país, sobretudo em São Paulo e na região
da zona da mata mineira, com seus polos tecnológicos.
É correto o que se afirma apenas em
a) II e IV.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
5) (Pucpr 2015) Sobre o processo de industrialização do Brasil, de acordo com o quadro abaixo e
relacionando com seus conhecimentos prévios, é CORRETO afirmar que:

BRASIL: ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS EXISTENTES EM 1920,
DE ACORDO COM A DATA DE FUNDAÇÃO DAS EMPRESAS

Data de fundação

Número
de Número médio de Valor da
estabelecimento operários
por produção
s
estabelecimento
(%)

Até 1884

388

76

8,7

1885-89

248

98

8,3

1890-94

452

68

9,3

1895-99

472

29

4,7

1900-04

1 080

18

7,5

1905-09

1 358

25

12,3

1910-14

3 135

17

21,3

1915-19

5 936

11

26,3

Data desconhecida*

267

16

1,6

Total

13 336

20

100,0

SENE, Eustáquio; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e
globalização. São Paulo: Scipione, 2010, p. 13. Volume 3

a) o boom de industrialização no Brasil ocorre na primeira metade do século XIX, quando a Revolução
Industrial se espraia pelos países do bloco capitalista.
b) com o desenvolvimento do processo de industrialização no Brasil, o número médio de operários aumentou
significativamente em cada estabelecimento, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial.
c) apesar de o desenvolvimento industrial do Brasil ocorrer de forma incipiente já no final do século XIX, é a
partir da década de 1910 do período que abrange a Primeira Guerra Mundial e do seu período logo posterior
que verificamos uma grande aceleração, tanto no aumento do número de estabelecimentos quanto no valor
percentual da produção.
d) no período correspondente ao primeiro pósguerra, o número de estabelecimentos industriais declinou
consideravelmente devido aos esforços de reconstrução da Europa e ao impedimento de empréstimos
estrangeiros.
e) os últimos anos do século XIX correspondem ao período em que o valor da produção atingiu o seu ápice
dentro de todo o período considerado no quadro.
6) (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.
7) (Ufpr 2010) A partir do momento em que a atividade industrial se afirma como o setor que comanda a
economia brasileira, o espaço geográfico brasileiro vai sendo organizado de forma diferente. Antes da
industrialização, com efeito, não havia um espaço nacional propriamente dito, uma integração econômica
efetiva entre todas as áreas do país.
(Adaptado de VESENTINI, J. W. Sociedade e espaço: geografia geral e do Brasil. 31. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 170.)

Com base no texto e nos conhecimentos de geografia, assinale a afirmativa correta.

a) A integração econômica do território brasileiro somente ocorreu devido à expansão da agroindústria para o
Centro-Oeste.
b) A indústria cafeeira, ao criar novos fluxos migratórios inter-regionais, foi a responsável pela integração
econômica do território.
c) A integração econômica ocorreu entre as regiões litorâneas sem abranger o interior, pelo fato de que ali se
localizavam as principais cidades e, portanto, o comércio.
d) A produção de borracha e a industrialização oriunda dessa atividade foi o principal fator de ocupação dos
“vazios demográficos” e de integração comercial do território.
e) Com a industrialização, o estado de São Paulo passou a comprar matérias-primas dos outros estados e a
vender produtos industriais, integrando assim o mercado nacional.
Gabarito:
Resposta da questão 1:
a) Café. Basta o aluno observar na tabela que ao longo do século XIX, o café ganhou importância na pauta de
exportação, tornando-se o produto mais importante da economia brasileira durante o Segundo Reinado,
1840-1889 e República Velha, 1889-1930. O salto gigantesco se deu nas décadas de 1820/30 saindo de
18,4% para 43,8%, na década de 1840 caiu levemente para 41,4%, volta a subir na década de 1850 para
48,8%, caiu novamente na década de 1860 para 45,5% e aumentou bem na década de 1870 para 56,6%.
Observe o gráfico a seguir:

b) De 1851-1860 até o período 1861-1870, o produto de exportação com a maior oscilação foi o algodão.
Aumento expressivo de 6,2% para 18,3%. A principal razão da oscilação foi o advento da Guerra de
Secessão nos Estados Unidos entre o norte e o sul (latifúndios monocultores com trabalho escravo). Com a
diminuição da produção e exportação norte-americana, houve um curto período de elevação das exportações
brasileiras com algodão produzido principalmente na região Nordeste.
Resposta da questão 2:
[A]
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia]
O texto descreve a situação dos trabalhadores numa fábrica de tecelagem. Fica clara a insalubridade a que
eles são submetidos, bem como os baixos salários que recebem. De acordo com a teoria marxista, esse tipo
de situação ocorre por conta da exploração que os burgueses exercem sobre a classe trabalhadora,
obrigando-a a se submeter a essas situações de trabalho em troca de um salário de subsistência.
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]
O texto refere-se às condições de trabalho de operários numa tecelagem nos primórdios da industrialização
de São Paulo. Os trabalhadores foram submetidos a salários muito baixos o que eleva a lucratividade dos
detentores dos meios de produção (burguesia) e traz como consequência vários problemas sociais, uma vez
que a renda é insuficiente para moradia, educação, saúde e alimentação. Este quadro levou a um padrão de

urbanização caracterizado pela precariedade das habitações e de acesso a serviços sociais, que caracteriza
grande parte a evolução urbana paulistana.
Resposta da questão 3:
[B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], a partir do segundo meado do século XIX a produção
cafeeira no Vale do Paraíba resulta na transformação do espaço econômico e social, cujos benefícios serão
posteriormente usados para o embasamento da produção industrial. Estão incorretas as alternativas: [A],
porque a industrialização foi um processo que se seguiu à cafeicultura; [C], porque a mineração destacou-se
no século XVIII no interior do território; [D] e [E], porque não correspondem à atividades de destaque na
região do século XIX.
Resposta da questão 4:
[B]
[I] Correto: Um dos fatores que propiciou o desenvolvimento industrial no país foi a formação de um mercado
consumidor interno a partir da mão de obra europeia, imigração alavancada com a abolição da escravidão.
[II] Incorreto: A indústria se configura no país a partir das condições criadas pela cafeicultura no século XIX.
[III] Correto: A industrialização brasileira caracterizou-se tradicionalmente por desenvolver-se como
substitutiva de importações, haja vista, produzir no país, o que antes era importado.
[IV] Incorreto: A concentração industrial ocorreu no Vale do Paraíba – São Paulo e Rio de Janeiro.
Resposta da questão 5:
[C]
Durante o período da Primeira Guerra Mundial que aconteceu principalmente na Europa, a quantidade de
produtos industrializados que chega o Brasil diminuiu. Este fator estimulou a industrialização local através do
método de substituição de importações.
Resposta da questão 6:
[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 7:
[E]
O Brasil é classificado como país de inserção tardia na economia mundial. Uma das justificativas para essa
classificação é o desenvolvimento retardatário no setor industrial, cerca de 100 anos em relação aos centros
mundiais do capitalismo. A indústria acabou favorecendo uma maior e mais rápida integração do espaço
brasileiro. As condições naturais, históricas, econômicas, financeiras e sociais favoreceram a concentração
indústria em São Paulo que acaba comandando as relações transformando o Sudeste em espaço central e de
comando mais amplo, o Centro-Sul, e as regiões limítrofes ao Sudeste, como Sul e Centro-Oeste como
regiões complementares.
A alternativa [A] é falsa, a agroindústria resulta da integração a partir da industrialização que desenvolveu a
urbanização que passou a demandar produtos agropecuários em quantidades crescentes.
A alternativa [B] é falsa, a integração econômica do território ficou mais visível com a industrialização.
A alternativa [C] é falsa, a interiorização é fundamental para desenvolver a integração nacional.
A alternativa [D] é falsa, as áreas de produção de borracha estão na Amazônia, região vazia populacional.

