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Simulado sobre Industrialização brasileira 
Concurso Professor de Geografia 

 
01. (Ano:2018/Banca: CESPE) Alagoas possui PIB industrial de R$ 6,4 bilhões, equivalente            
a 0,6% da indústria nacional. Emprega 104.404 trabalhadores na indústria. É o oitavo menor              
PIB do Brasil, com R$ 42,3 bilhões. Com 3,4 milhões de habitantes, é o 11.º estado menos                 
populoso do país. 
Internet: <http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/estado/al> (com adaptações). 
 
Considerando as informações apresentadas e os múltiplos aspectos a elas relacionados,           
julgue o item subsequente, relativo à economia do estado de Alagoas.  
 
As usinas do setor sucroalcooleiro são consideradas indústrias de médio e grande porte, o              
que decorre da transformação da cana-de-açúcar em produtos do agronegócio, como o            
açúcar e o álcool. 
 
Certo  Errado 
 
02.(Ano:2018/Banca:CESPE) Alagoas possui PIB industrial de R$ 6,4 bilhões, equivalente a           
0,6% da indústria nacional. Emprega 104.404 trabalhadores na indústria. É o oitavo menor             
PIB do Brasil, com R$ 42,3 bilhões. Com 3,4 milhões de habitantes, é o 11.º estado menos                 
populoso do país. 
Internet: <http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/estado/al> (com adaptações). 
Considerando as informações apresentadas e os múltiplos aspectos a elas relacionados,           
julgue o item subsequente, relativo à economia do estado de Alagoas.  
 
O desigual desenvolvimento industrial do estado de Alagoas decorre da ausência de            
complexos industriais no interior do estado e do fato de a indústria alagoana se concentrar               
em sua totalidade na região metropolitana de Maceió. 
 
Certo  Errado 
 
03.(Ano:2018/Banca:CESPE) Alagoas possui PIB industrial de R$ 6,4 bilhões, equivalente a           
0,6% da indústria nacional. Emprega 104.404 trabalhadores na indústria. É o oitavo menor             
PIB do Brasil, com R$ 42,3 bilhões. Com 3,4 milhões de habitantes, é o 11.º estado menos                 
populoso do país. 
Internet: <http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/estado/al> (com adaptações). 
Considerando as informações apresentadas e os múltiplos aspectos a elas relacionados,           
julgue o item subsequente, relativo à economia do estado de Alagoas.  
 
A produção em larga escala de tabaco na microrregião de Arapiraca, no sertão alagoano,              
desde a década de 90 do século passado, tem atraído a instalação de diversas indústrias               
que produzem cigarros, charutos e fumo de rolo nessa microrregião. 
Certo  Errado 
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04.(Ano:2018/Banca:CESPE) Com referência à divisão inter-regional do trabalho e da          
produção no Brasil, julgue o item a seguir.  
 
A Zona Franca de Manaus é uma concentração industrial que, apesar de distar dos grandes               
centros urbanos e consumidores do centro-sul do país, se articula a praticamente todo o              
território nacional, ilustrando o processo de privatização do território por meio do uso             
privado de recursos públicos. 
 
Certo  Errado 
 
05.(Ano:2017/Banca:MPE-GO) Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, o             
processo de desconcentração da indústria brasileira se acelerou em decorrência do(a) 
a) política fiscal instituída sobretudo pelos estados do Sudeste, com maiores condições de             
impor aumentos fiscais, estimulando a transferência da indústria nacional para as demais            
regiões. 
b) processo de privatização, que restringiu a industrialização às atividades tradicionais de            
investimento, por meio da redução da intervenção do Estado na economia. 
c) elevado nível de escolaridade dos trabalhadores brasileiros, o que tornou o território             
nacional atraente, em sua totalidade, para investimentos nos setores industriais. 
d) política de desenvolvimento regional instituída pelo Estado, exemplificada pela criação da            
Zona Franca de Manaus.  
e) presença de sindicatos fortes nos estados das regiões Norte e Nordeste, o que expulsou               
o capital dessas regiões para estados e cidades tradicionalmente desindustrializados. 
 
06.(Ano:2017/Banca:CESPE) Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, o             
processo de desconcentração da indústria brasileira se acelerou em decorrência do(a) 
a) política fiscal instituída sobretudo pelos estados do Sudeste, com maiores condições de              

impor aumentos fiscais, estimulando a transferência da indústria nacional para as demais            
regiões. 
b) processo de privatização, que restringiu a industrialização às atividades tradicionais de            
investimento, por meio da redução da intervenção do Estado na economia. 
c) elevado nível de escolaridade dos trabalhadores brasileiros, o que tornou o território             
nacional atraente, em sua totalidade, para investimentos nos setores industriais.  
d) política de desenvolvimento regional instituída pelo Estado, exemplificada pela criação da            
Zona Franca de Manaus. 
e) presença de sindicatos fortes nos estados das regiões Norte e Nordeste, o que expulsou               
o capital dessas regiões para estados e cidades tradicionalmente desindustrializados.  
 
07.(Ano:2017/Banca:CESPE) As atividades industriais, tipicamente, resultam na deposição        
de elevados níveis de chumbo, cádmio, mercúrio e zinco em rios e lagos, vindo a atingir os                 
organismos aquáticos. Assim, estudos ligados à qualidade dos ambientes aquáticos devem           
levar em conta não apenas a qualidade da água, mas igualmente a vegetação, os              
organismos aquáticos, os sedimentos suspensos e de fundo. 
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Os metais tendem a se acumular em plantas e animais aquáticos, criando uma condição de               
toxicidade. 
Esse fenômeno, conhecido como bioacumulação, pode ser agravado por meio das relações            
tróficas em um ecossistema aquático quando ocorre a biomagnificação, processo em que a             
concentração de contaminantes nos tecidos aumenta à medida que se avança nos níveis             
tróficos da cadeia alimentar, o que faz com que as concentrações de metais nos seres vivos                
se tornem altamente tóxicas. 
                                               Internet: <http://www.smarh.eng.ufmg.br>  (com adaptações). 
Na cadeia alimentar aquática de um ecossistema contaminado por metais pesados, 
a) os organismos que ocupam mais de um nível trófico são altamente suscetíveis aos              
fenômenos da bioacumulação e biomagnificação. 
b) espera-se encontrar maior concentração dessas substâncias em consumidores primários          
que em consumidores secundários ou terciários. 
c) tanto a energia disponível como a concentração dos metais pesados aumentam ao longo              
da cadeia, pois o fluxo de energia nos ecossistemas se assemelha ao fluxo de matéria na                
biomagnificação.  
d) a biomagnificação tende a ser maior quando consumidores primários são os primeiros             
organismos a bioacumular os metais pesados. 
e) a bioacumulação não afeta os organismos produtores, porque estes são autótrofos,            
portanto não se alimentam da matéria orgânica disponível no ambiente aquático. 
 
08.(Ano:2017/Banca:CESPE) Terras do oeste maranhense estão incluídas no Programa         
Grande Carajás (PGC). Essa região participa nas atividades do PGC com 
a) atividades industriais ligadas ao beneficiamento do arroz e da mandioca. 
b) atividades petroquímicas, que integram o setor mais importante do oeste maranhense.  
c) o fornecimento de energia elétrica, para o abastecimento das indústrias de alumínio. 
d) o transporte de cargas da companhia Vale do Rio Doce pela Estrada de Ferro Carajás. 
e) a exploração de minério de ferro para exportação. 
 
09.(Ano:2016/Banca:FGV) Considerando a repartição espacial dos diferentes tipos de         
tecnologia de acesso fixo à internet no Brasil, observa-se que: 
a) o acesso por meio de fibra ótica é o mais difundido no país, porém apresenta um forte                  
efeito de fronteira em relação às regiões Sul e Centro-Oeste, em razão da baixa qualidade               
do serviço; 
b) o acesso via satélite encontra-se pulverizado em praticamente todo o país, mas, em              
termos percentuais, constitui a tecnologia preferencial em alguns estados da região Norte; 
c) o acesso por meio de rádio está concentrado nas regiões metropolitanas do Centro-Sul,              
porém se estende ao longo do litoral, de sul a nordeste, não alcançando as áreas interiores                
do território;  
d) o acesso por meio da rede de telefonia fixa efetiva uma proporção baixa de conexões,                
pois se localiza, prioritariamente, nas capitais estaduais e regiões metropolitanas; 
e) o acesso por meio da tecnologia de cabeamento não apresenta concentrações            
específicas, pois é mais adequado às áreas isoladas ou com entraves técnicos para o uso               
das tecnologias mais difundidas. 
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10.(Ano:2016/Banca:FGV) A estrutura regional que caracterizava o Brasil nos anos 1960,           
resultante da industrialização, era constituída por três grandes unidades: a área core e sua              
periferia integrada, as periferias deprimidas e a fronteira de recursos. A diferenciação            
interna da região Centro-Sul em área core e periferia indicava a tendência de             
especialização regional no quadro de uma sociedade industrial. 
Adaptado de: BECKER, B. e EGLER, C. Brasil: uma nova potência regional na             
economia-mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 
 
Considerando a área core e sua periferia integrada no final da década de 1960, observa-se               
que:  
a) a região dos grandes complexos industriais da metrópole paulistana era circundada por             
uma faixa que apresentava uma economia agrária tradicional; 
b) a área sob influência do Rio de Janeiro apresentava forte dinamismo agrícola com              
importante diversificação após a decadência das plantações de café; 
c) a região de mineração e metalurgia no centro de Minas Gerais apresentava uma              
produção fabril diversificada, com o estabelecimento de outros gêneros de indústria; 
d) a Zona da Mata mineira, o estado do Espírito Santo, e o norte do estado do Rio de                   
Janeiro configuravam uma área de desenvolvimento dinâmico próxima da área core; 
e) a região Sul apresentava estagnação do setor agropecuário e de exportação de             
alimentos devido ao fraco desenvolvimento de seu parque industrial.  
 
GABARITO  
01. certo 
02. errado 
03. errado 
04. certo 
05. d 
06. d 
07. a 
08. d 
09. b 
10. c 
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