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Fordismo e o surgimento do Keynesianismo 

1. (UERJ 2011/1) 

O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da 
produção industrial representados neste trabalho de Warhol estão apontados em: 
(A) taylorismo - produção flexível 
(B) fordismo - produção em série 
(C) toyotismo - fragmentação da produção 
(D) neofordismo - terceirização da produção 
 
 
2.(Enem 2012) A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a 
combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor 
de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros 
setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar 
ainda mais o uso de derivados do óleo. MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2011 (adaptado). Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de 
transporte e uma medida para promover a redução do seu uso, estão indicados, respectivamente, 
em:  
a) Aumento da poluição sonora — construção de barreiras acústicas.  
b) Incidência da chuva ácida — estatização da indústria automobilística.  
c) Derretimento das calotas polares — incentivo aos transportes de massa.  
d) Propagação de doenças respiratórias — distribuição de medicamentos gratuitos.  
e) Elevação das temperaturas médias — criminalização da emissão de gás carbônico. 
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3.(Enem 2010) A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos 
acabados ocorreu em três estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios 
foi o artesanato, em que se  
a) trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de maneira padronizada.  
b) trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em 
série.  
c) empregavam fontes de energia abundantes para o funcionamento das máquinas.  
d) realizava parte da produção por cada operário, com uso de máquinas e trabalho assalariado.  
e) faziam interferências do processo produtivo por técnicos e gerentes com vistas a determinar o 
ritmo de produção. 
 
 
4.(UDESC 2008) 
Para otimizar a produção fabril no século XIX, duas teorias se destacaram: o taylorismo (Winslow 
Taylor - 1856-1915) e o fordismo (Henry Ford - 1863-1947). Leia e analise as afirmativas sobre os 
desdobramentos concretos dessas teorias. 
I - O taylorismo propunha uma série de normas para elevar a produtividade, por meio da 
maximização da eficiência da mão-de obra, aprimorando a racionalização do trabalho e pagando 
prêmios pela produtividade. 
II - O fordismo impunha uma série de normas para aumentar a eficiência econômica de uma 
empresa. Entre elas, exigia que a produção fosse especializada e verticalizada. 
III - Produção especializada significa produzir um só produto em massa, ou em série, apoiando-se 
no trabalho especializado e em uma tecnologia que aumente a produtividade por operário. 
IV - O taylorismo foi muito benéfico à organização dos trabalhadores europeus que, por isso, 
criaram vários sindicatos e várias leis de proteção ao trabalhador. 
V - Tanto o taylorismo como o fordismo só chegaram ao Brasil em 1980. 
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras 
b) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras 
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 

5.(FGV-SP 2012) A chamada Segunda Revolução Industrial, ocorrida nas últimas décadas 
do século XIX, foi caracterizada: 
a) pela concentração do processo de industrialização na Inglaterra e pela montagem do império 
colonial britânico. 
b) pelo desenvolvimento da eletricidade e da siderurgia e pela expansão da industrialização para 
além do continente europeu. 
c) pela industrialização e pela formação de Estados nacionais no continente africano, a partir das 
suas antigas fronteiras culturais e linguísticas. 
d) pelo equilíbrio de forças entre as antigas colônias europeias e os Estados europeus devido à 
difusão da industrialização. 
e) pela retração da economia mundial devido à mecanização da produção e à diminuição da 
oferta de produtos industrializados. 
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