EXERCÍCIOS DO 1º BIMESTRE – 3ª SÉRIE
1-

Cite os 04 fatores permitiram a industrialização da Inglaterra?

R- O acúmulo de capitais provenientes do mercantilismo e do colonialismo; matérias-primas fornecidas
pelas colônias; importantes reservas de carvão mineral e minério de ferro e o excesso de mão de obra
causada pelo êxodo rural;
2-

Quais são as principais indústrias da 2ª Revolução Industrial?

R- Automóveis, metalúrgica, siderúrgica.
3-

O que é um tecnopolo?

R- Um tecnopolo é um centro tecnológico que reúne, num mesmo lugar, diversas atividades de pesquisa e
desenvolvimento, em áreas de alta tecnologia, como institutos e centros de pesquisa, empresas e
universidades, concentrando o desenvolvimento tecnológico.
4-

O que significa dizer que uma industrialização é do tipo substitutiva e tardia?

R- Substitutiva - foi criada para substituir produtos industrializados que eram importados e tardia porque
ocorreu muito tempo depois da Revolução Industrial inglesa.
5-

Diferencie o período Vargas do período JK.

R- Getúlio Vargas investiu na indústria de base estatal. JK abriu a economia para o capital internacional,
atraindo indústrias multinacionais.
6-

Por que a década de 80 é conhecida como a “década perdida”?

R- Porque é caracterizada pela queda nos investimentos e no crescimento do PIB, pelo aumento do déficit
público, pelo crescimento da dívida externa e interna e pela ascensão inflacionária.
7Os tecnopolo foram criados inicialmente nos EUA, porém, hoje já existem vários espalhados pelo
mundo. Cite 04 tecnopolos.
R- Tsukuba (Japão), Taedok (Coréia Do Sul), Paris (França), Munique (Alemanha), Cambridge (Reino
Unido), Bangalore (Índia), e no Brasil, São José dos Campos.
8Que fatos, ocorridos no exterior na década de 80, trouxeram mudanças para a dinâmica industrial no
Brasil.
R- O fim da União Soviética e a queda do muro de Berlim.
9-

O que você entende por “justin time” ou “Toyotismo”?

R- Toyotismo é um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias. Criado no Japão, após
a Segunda Guerra Mundial na fábrica da Toyota. Caracteriza-se por usar mão de obra multifuncional e bem
qualificada. Os trabalhadores são educados, treinados e qualificados para conhecer todos os processos de
produção, podendo atuar em várias áreas do sistema produtivo da empresa.
10-

Cite as principais fontes de energia da segunda Revolução Industrial? Repetida.

R- O petróleo e a eletricidade.
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