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Industrialização do Mundo 
A Industrialização ocorre seguindo modelos e formas diferenciadas em todo o mundo. 

 

A industrialização consiste em transformar um determinado espaço geográfico a partir da construção 

de indústrias e de empresas direta e indiretamente ligadas a essas indústrias. Esse fenômeno humano é importante 
por provocar profundas alterações socioespaciais, tanto acelerando a urbanização e o êxodo rural quanto alterando 
drasticamente a maneira de exploração e utilização dos recursos naturais. 
Quando se aborda a questão da industrialização mundial, fala-se de um processo que se manifestou de forma 
extremamente desigual pelo globo. Enquanto os países de industrialização clássica desenvolveram-se 
tecnologicamente a partir de meados do século XVIII e ao longo do século XIX, os países de industrialização 
tardiavivenciaram esse fenômeno apenas a partir do século XX, enquanto alguns deles ainda sequer podem ser 
considerados como territórios industrializados. 

A Inglaterra foi o país que primeiro se desenvolveu nesse sentido, na chamada Primeira Revolução 
Industrial. Antes disso ocorrer, eram conhecidos apenas o artesanato e a manufatura, não existindo um 

processo produtivo sistematizado e guiado pela presença de maquinários, como ocorre nas fábricas. 
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Na Primeira Revolução Industrial, as técnicas baseavam-se na operação da máquina a vapor, cuja fonte de energia 
principal era o carvão. Essa etapa ocorreu na Europa e provocou profundas alterações no espaço das cidades, que 
passaram a crescer de forma acelerada em virtude da grande oferta de empregos e da mecanização do campo, que 
foi um dos fatores que provocaram o êxodo rural (migração em massa da população do campo para as cidades). 

Na Segunda Revolução Industrial, a tecnologia conheceu um novo ciclo de inovação, e o 

petróleo tornou-se a principal fonte de energia, algo que ocorre até hoje, mesmo com as inovações industriais 
posteriores. A mão de obra passou a ser mais qualificada, uma vez que as formas de produção tornaram-se mais 
complexas, com maquinários movidos a energia elétrica e com um maior grau de complexidade. Nesse período 
também foi dominante o modelo de produção fordista, caracterizado pelo trabalho repetitivo nas fábricas e uma 
produção em grandes quantidades. 
A partir da segunda metade do século XX, o mundo conheceu uma nova etapa: a Terceira Revolução Industrial ou 
Revolução técnico-científica informacional. Esse processo de desenvolvimento ainda se encontra em curso e é 
responsável pela informatização das sociedades e pelo desenvolvimento dos transportes, comunicação, 
biotecnologia e informação. Com isso, as chamadas multinacionaisou empresas globais conseguiram se disseminar 
pelo mundo, propiciando a industrialização de países subdesenvolvidos, que, antes disso, produziam apenas 
matérias-primas para as nações desenvolvidas. 
Nesse contexto, fala-se do encurtamento das distâncias e da aceleração das atividades, naquilo que se denominou 
por compressão espaço-tempo. Com isso, o fordismo foi substituído pelo toyotismo em que não há mais a produção 
em massa, e sim conforme a demanda pelas mercadorias. Além disso, o trabalho deixou de ser repetitivo, mas sim 
flexibilizado, com um mesmo empregado desempenhando várias funções ao longo da cadeia produtiva. 
Como reflexo do desenvolvimento industrial, percebemos que os países considerados desenvolvidos são justamente 
aqueles que primeiro se industrializaram. Com isso, seus espaços geográficos sociais, apesar de ainda apresentarem 
contradições e desigualdades, são mais modernos em relação aos países periféricos ou em desenvolvimento. Além 
disso, mesmo com as grandes multinacionais se espalhando por todo o mundo, são os países ricos que abrigam suas 
sedes – sobretudo as chamadas Cidades Globais, como Nova York e Londres – e dominam as principais formas de 
tecnologia. 

Terceira Revolução Industrial 

 

O mundo, após a segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, ingressou em uma etapa de 

profundas evoluções no campo tecnológico desencadeada principalmente pela junção entre conhecimento científico 

e produção industrial. O processo industrial pautado no conhecimento e na pesquisa caracteriza a chamada Terceira 



Revolução Industrial. 

 

Nessa etapa ou fase produtiva, todos os conhecimentos gerados em pesquisas são repassados quase que 

simultaneamente para o desenvolvimento industrial. 

 

A Terceira Revolução Industrial ou Revolução Tecno-científica permitiu o desenvolvimento de atividades na indústria 

que aplicam tecnologias de ponta em todas as etapas produtivas. A produção de tecnologias é um ramo que 

apresenta como um dos mais promissores no âmbito global. 

 

Essa nova fase produtiva não se limita a produtos de pouco valor agregado, como nas revoluções industriais 

anteriores, pelo contrário, o conhecimento inserido, no qual foram gastos anos de estudos e pesquisas, agregam 

elevados valores no produto final, mesmo que tenha sido gastos pouca quantidade de matéria-prima. 

 

Nesse sentido, as atividades que mais se destacam no mercado estão vinculadas à produção de computadores, 

softwares, microeletrônica, chips, transistores, circuitos eletrônicos, além da robótica com grande aceitação nas 

indústrias, telecomunicações, informática em geral. Destacam-se ainda a expansão de transmissores de rádio e 

televisão, telefonia fixa, móvel e internet, indústria aeroespacial, biotecnologia e muitas outras inovações. 

 

É bom ressaltar que a inovação de um dos itens citados contribui diretamente ou indiretamente para o 

desenvolvimento de outro, desse modo, fica evidente que ocorre uma intensa interdependência entre eles. 

 

No mundo capitalista, a inserção de tecnologias e o aprimoramento constante da mesma promovem uma 

dinamização produtiva, intensifica o trabalho, cria produtos e mercadorias de maior qualidade para concorrer em 

um mercado cada vez mais competitivo, gera diminuição de custos. Esse processo desencadeia uma enorme 

acumulação de capitais pelos donos dos meios de produção que posteriormente serão usados para realizar 

investimentos no desenvolvimento de novos produtos e na geração de inéditas tecnologias de ponta, sempre a 

serviço da indústria. 

 

Exercícios 

01. (FMJ-2011-MEDICINA) GAB=B 

Pode(m)-se elencar como característica(s) da Terceira Revolução Industrial: 

(A) o surgimento das máquinas movidas a carvão mineral. 

(B) a forte presença da pesquisa científica e da tecnologia moderna. 

(C) a substituição do diesel e do petróleo pelo etanol. 

(D) a substituição da mão de obra qualificada pelas máquinas. 

(E) a exploração da mão de obra barata e a diminuição do uso de maquinários. 

 

02. (UNICID-2011-2-Medicina) GAB=B 

Sobre os atuais padrões de localização industrial no Brasil, é correto afirmar que 



(A) os novos estabelecimentos industriais têm se localizado em antigas regiões industrializadas, como no ABCD 

Paulista. 

(B) as redes informacionais são meios técnicos importantes para a integração entre a unidade produtiva e a sede 

administrativa. 

(C) as empresas têm se estabelecido em novos territórios ampliando a industrialização por novas regiões do país, 

sobretudo na Região Norte. 

(D) a existência de excelente rede de transporte é o principal fator locacional das empresas do ramo automotivo e 

autopeças. 

(E) mão de obra barata e abundante permanece como fator primordial para a localização de ramos industriais como 

telecomunicações e finanças. 

 

03. (UNICENTRO-2011-2) GAB=B 

Não é exagero afirmar que o espaço geográfico contemporâneo é resultado, em boa medida, das transformações 

promovidas pela Revolução Industrial, em suas diferentes etapas. E o modo de vida atual é reflexo, direta ou 

indiretamente, das inovações da tecnologia industrial. (LUCCI; BRANCO; MENDONÇA. 2003, p. 79). 

Em relação ao processo de industrialização mundial, identifique as afirmativas verdadeiras. 

I. As indústrias tradicionais se instalaram em áreas que ofereciam a melhor combinação possível de fatores 

necessários à produção. 

II. A disponibilidade de mão de obra abundante e barata é fundamental em países de industrialização clássica, tendo 

em vista a grande competitividade entre as empresas. 

III. O desenvolvimento da industrialização da região do Vale do Silício, um poderoso tecnopolo, foi impulsionado, 

principalmente durante a Guerra Fria, em função da corrida armamentista e aeroespacial. 

IV. O setor industrial brasileiro tem sofrido forte queda de produção, decorrente do grande número de 

multinacionais no país e ausência da política de substituição de importações, o que tem resultado em um maior 

índice de desemprego, em todos os setores da economia. 

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a 

A) I e II.  

B) I e III.  

C) II e III. 

D) II e IV. 

E) III e IV. 

 

04 (VESTIBULINHO-ETEC-2011-2) GAB=A 

A informática e a robótica surgiram na esteira da chamada 3ª Revolução Industrial, preparada ao longo do século XX. 

Atualmente, computadores e robôs vêm causando grandes transformações socioeconômicas no mundo. 



Sobre os impactos socioeconômicos diretos dessas novas tecnologias, é válido afirmar que ocorrem 

(A) o aumento da produtividade do trabalho e a ampliação do chamado desemprego tecnológico ou estrutural. 

(B) o encarecimento relativo das mercadorias em geral e o impulso para políticas protecionistas. 

(C) a aceleração da produção e a redução da necessidade de matérias-primas nesse processo. 

(D) a eliminação do trabalho manual nas colheitas e a piora da saúde do operário fabril. 

(E) a retração do processo de globalização e o aumento de catástrofes ambientais. 

 

05. (CEFET-MG-2011-2) GAB=B 

Os atuais conflitos no mundo árabe contou com o apoio das principais redes sociais como o  facebook, o twitter e o 

youtube, na sua dinâmica. Sobre a relação Internet e geopolítica e  correto afirmar que ela 

a) legitimou as ações políticas administrativas, garantindo a manutenção dos regimes vigentes por tempo 

determinado. 

b) incrementou a atualização dos dados diários sobre o movimento, motivando pessoas a lutarem pelos direitos civis 

básicos. 

c) estabilizou o numero de vitimas fatais em momentos de confronto, incentivando a diplomacia  entre 

representantes e cidadãos.  

d) possibilitou a organização política de grupos rivais, ampliando, pelo bem comum, a união de povos com 

identidades diferentes. 

 

06. (UERJ-2012) GAB=C 

No início de 2011, o mundo assistiu apreensivo e esperançoso ao sopro de inconformismo no mundo árabe. 

Manifestantes contaram com a ajuda, em graus a serem precisados, de componentes cada vez mais comuns em 

situações desse tipo: a internet e o telefone celular. Na Tunísia, ativistas utilizaram Twitter e Facebook para 

organizar protestos. No Egito, blogs e também as redes sociais. Os episódios reaquecem o debate sobre qual é, 

afinal, o potencial dessas tecnologias quando o assunto é ativismo político e opõem dois grupos de analistas: os 

ciberutópicos, que acham que blogs e celulares tudo podem, e os cibercéticos, que pensam o contrário. A revolução 

pode não ser tuitada, no sentido de que um Twitter só não faz a revolução. Mas as que acontecerem no século XXI, é 

certo, passarão pelo Twitter e similares. 

Adaptado de http://veja.abril.com.br, 28/01/2011 

A reportagem apresenta uma reflexão acerca das possibilidades e limitações do uso das novas tecnologias no 

ativismo político no mundo atual. 

As limitações existentes para o emprego dessas tecnologias são justificadas basicamente pela: 

(A) disparidade regional quanto aos níveis de alfabetização 

(B) hierarquização social relativa ao acesso às redes virtuais 

(C) censura da mídia em função do intervencionismo governamental 



(D) dispersão populacional devido às grandes extensões territoriais 

 

07. (UNIMONTES-2011-2) GAB=A 

Uma das tradições da Sociologia é buscar compreender as relações sociais no mundo do trabalho, procurando 

investigar a organização e gestão desse processo, os impactos das tecnologias aplicadas à produção de mercadorias 

nessas relações de trabalho, entre inúmeros outros temas. Considerando os modelos de organização do processo 

produtivo, predominantes na economia capitalista em fins do século XIX e ao longo do século XX, analise e assinale 

as colunas correspondentes com as suas respectivas características. 

1) Taylorismo 

2) Fordismo 

3) Toyotismo 

(      ) Sistema de produção em massa, centrado no conceito de linha de montagem, no qual os produtos são 

transportados dentro da fábrica, através das estações de trabalho, reduzindo o tempo de movimentação dos 

operários na busca de ferramentas e peças, aumentando a velocidade e ritmo de produção, de maneira padronizada 

e econômica. 

(   ) Também conhecido como modelo japonês, baseia-se na flexibilidade dos processos de trabalho e dos mercados 

de trabalho, além de diversificação dos produtos e padrões de consumo. 

(    ) Modelo que conta com o uso da informática na automação industrial, da técnica just in time para melhor 

aproveitamento do tempo de produção, incluindo transporte, controle de qualidade e estoque. 

(    ) Modelo que propôs a separação entre concepção e execução do processo de trabalho, com o objetivo de 

aumentar a eficiência operacional. Assim, a gerência científica concebe produtos e tarefas, enquanto os 

trabalhadores apenas executam o planejamento. 

A sequência CORRETA é 

A) 2, 3, 3, 1. 

B) 1, 3, 2, 3. 

C) 2, 1, 2, 3. 

D) 3, 2, 3, 1. 

 

08. (UNIMONTES-2011-2) GAB=B 

O modelo de administração designado por Taylorismo foi desenvolvido por Frederick Winslow Taylor, engenheiro 

estadunidense que, embora estivesse ligado aos setores operacionais da empresa, é considerado o “pai da 

administração científica”. 

Sobre as características do Taylorismo, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Separação do trabalho em níveis hierárquicos. 

B) Produção e consumo em massa. 



C) Controle do tempo de produção. 

D) Padronização de níveis mínimos de produtividade. 

 

09. (UDESC-2011-1) GAB=E 

Analise as proposições sobre os tipos de indústrias. 

I. As indústrias extrativas minerais (mineração pesada de ferro, alumínio e manganês), as refinarias de petróleo 

(gasolina, óleo diesel, querosene) e as siderúrgicas são exemplos de indústrias de bens de produção ou de base. 

II. As indústrias de autopeças (peças para automóveis, caminhões e tratores) e as indústrias mecânicas (máquinas 

industriais, colheitadeiras e arados mecânicos) são exemplos de indústrias de bens intermediários. 

III. As indústrias de confecções (roupas) e as indústrias de cosméticos (xampus, sabonetes e cremes dentais) são 

exemplos de indústrias de consumo não duráveis. 

IV. As indústrias automobilísticas (carros e motocicletas) e as indústrias de eletrodomésticos (fogões, geladeiras, 

aparelhos de som) são indústrias de bens de consumo duráveis. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

10. (UDESC-2011-1) GAB=E 

Sobre a localização das indústrias, pode-se afirmar que: 

I. Nos Estados Unidos, assim como na China, as áreas mais industrializadas estão localizadas na porção Leste; 

II. No Brasil, as áreas mais industrializadas se localizam na vertente Atlântica; 

III. Na Itália, a região mais industrializada fica no Norte do país, contrastando com o Sul, que é mais agrícola; 

IV. Na França, Inglaterra e Alemanha existem indústrias distribuídas por todo o território nacional, mas se encontram 

mais indústrias nas confluências dos rios Ruhr e Reno na Alemanha, no Norte da França e no Sul da Inglaterra; 

V. São fatores de localização industrial: a proximidade com fontes de matéria-prima, com o mercado consumidor e 

com fontes de energia; a mão de obra abundante e a existência de rede de transportes. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 



d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

11. (FUVEST-2011) GAB=E 

A metrópole se transforma num ritmo intenso. A mudança mais evidente refere-se ao deslocamento de indústrias da 

cidade de São Paulo [para outras cidades paulistas ou outros estados], uma tendência que presenciamos no processo 

produtivo – como condição de competitividade – que obriga as empresas a se modernizarem. 

A. F. A. Carlos, São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro, 2004. Adaptado. 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, considere as afirmações: 

I. Um dos fatores que explica o deslocamento de indústrias da capital paulista é o seu trânsito congestionado, que 

aumenta o tempo e os custos da circulação de mercadorias. 

II. O deslocamento de indústrias da capital paulista tem acarretado transformações no mercado de trabalho, como a 

diminuição relativa do emprego industrial na cidade. 

III. O deslocamento de indústrias da cidade de São Paulo decorre, entre outros fatores, do alto grau de organização e 

da forte atuação dos sindicatos de trabalhadores nessa cidade. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

12. (PUC-MG-2011-1) GAB=C 

Após a 2ª Guerra Mundial, um grande número de nações situadas em regiões periféricas do mundo capitalista 

recebeu unidades fabris e industriais modernas, controladas por conglomerados transnacionais norte-americanos e 

europeus. Na maior parte dos casos, essa desconcentração industrial ocorreu em virtude dos seguintes fatores, 

EXCETO: 

a) A baixa remuneração da força de trabalho e a precariedade das leis trabalhistas nos países periféricos, o que 

permitia a redução dos custos de produção. 

b) O custo mais baixo das matérias-primas e da energia nos países periféricos, insumos normalmente muito caros 

nos países desenvolvidos. 

c) O forte incentivo à pesquisa tecnológica no Terceiro Mundo, o que possibilitava a inovação dos produtos e 

processos produtivos, diferentemente do que ocorria nos países mais desenvolvidos. 

d) As políticas locais de incentivos governamentais adotadas pelos países pobres, que reduziam a carga de impostos 

sobre as empresas oriundas do exterior. 



 

13. (PUC-MG-2011-1) GAB=B 

A industrialização de países do sudeste asiático envolveu inicialmente quatro países: Coreia do Sul, Taiwan, 

Cingapura, e Hong-Kong e posteriormente a Indonésia, Malásia e Tailândia. O modelo de industrialização desses 

países, chamados de Tigres Asiáticos, percorreu um caminho bastante diferente dos países latino-americanos, como 

Brasil, Argentina e México, visto que: 

a) na América Latina priorizou-se a produção de bens de consumo não duráveis e, nos Tigres Asiáticos, os bens de 

consumo duráveis. 

b) a América Latina visou à substituição de importações, enquanto os Tigres Asiáticos se constituíram como 

plataformas de exportação. 

c) a América Latina se baseou no capital internacional, ao passo que nos Tigres Asiáticos houve um claro predomínio 

dos capitais de origem local. 

d) a América Latina sustentou-se exclusivamente no capital de origem estatal, já nos Tigres Asiáticos a exclusividade 

foi do capital privado. 

 

14. (UESPI-2011) GAB=D 

Dentre as alternativas abaixo, que dizem respeito à indústria brasileira no Século XXI, uma está incorreta. Assinale-a 

A) O Brasil detentor de um grande mercado interno, de abundantes recursos naturais, possui um parque industrial 

altamente diversificado e conta com um desenvolvido setor de alta tecnologia. 

B) Apesar de ser um país industrializado, apresenta indicadores sociais de países subdesenvolvidos, dependência 

tecnológica e necessidade de aporte de investimentos internacionais. 

C) No país, foram criados vários polos tecnológicos que concentram as atividades de pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias de ponta. 

D) As atividades desenvolvidas nos pólos tecnológicos independem de outros setores da economia. 

E) Para a criação de polos tecnológicos que deram origem a instituições de ensino e pesquisa nacionais, foi 

fundamental o apoio governamental, colocando o país na vanguarda da tecnologia de ponta. 

 

 

 


