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Modelos produtivos e a evolução espacial 
das indústrias 
 
1. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham 
sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua 
ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram 
como as Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. 

DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 
 

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da 
Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? 

a) A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços 
privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. 

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do 
trabalho industrial. 

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o 
deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. 

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da 
engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de 
experimentação estética e artística. 

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de 
aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 

 
 
2. 

 
Disponível em: http://primeira-serie.blogspot.com.br. Acesso em: 07 dez. 2011 (adaptado). 

 
Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização 
fabril baseava-se na 

a) autonomia do produtor direto. 
b) adoção da divisão sexual do trabalho. 
c) exploração do trabalho repetitivo. 
d) utilização de empregados qualificados. 
e) incentivo à criatividade dos funcionários. 
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3. Ford e seus 25 “sistemistas” produzem um carro a cada 80 segundos 
 
Todos querem conhecer o modelo de produção já diferente daquele que o próprio fundador da 
companhia, Henry Ford, pai da linha de montagem, inventou há um século. Cinco anos depois da 
instalação da fábrica, a invenção foi renovada, com opção de atrair os principais fornecedores 
para perto da linha de montagem. 
A flexibilidade do método permitiu à empresa ultrapassar a capacidade da fábrica, feita para 
produzir 250.000 automóveis por ano. São 912 veículos por dia – um a cada 80 segundos – em 
três turnos de jornadas de 42 horas semanais, executadas por 8.500 trabalhadores. Os da Ford 
somam 3.800. O restante é dos 25 fornecedores que dividem o mesmo espaço. 

Adaptado de Valor Econômico. In: Coleção Cadernos de EJA: Tecnologia e Trabalho. Ministério 
da Educação, 2007, p. 35. 

 
A fábrica da Ford responsável pela produção dos modelos Fiesta hatch, Fiesta sedã e Ecosport, 
localizada na cidade de Camaçari, na Bahia, expressa o atual modelo produtivo pelo qual a 
indústria automobilística e outros segmentos industriais estão organizados. Sobre esse modelo 
produtivo, as características que o definem, no tocante à produção e à organização do espaço, 
são respectivamente:  

a) Produção e trabalho flexíveis – grandes estoques de materiais e mercadorias no espaço 
fabril.    

b) Produção com base no sistema just in time – proximidade das fontes de matéria-prima.    
c) Produção padronizada e em massa – localização das unidades industriais nos grandes 

centros urbanos.    
d) Terceirização de atividades produtivas – maior articulação do espaço local com outras 

escalas geográficas.   
e) Valorização das aplicações de tecnologia nos produtos – aumento da produção industrial 

ligada à logística da estocagem 
  
 
4. A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, uma 
das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção 
industrial torna-se mais complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para 
alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de 
Janeiro: Record, 2002 (fragmento). 

 
Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no 
texto é: 

a) Obsolescência dos portos. 
b) Estatização de empresas. 
c) Eliminação de incentivos fiscais. 
d) Ampliação de políticas protecionistas. 
e) Desenvolvimento dos meios de comunicação. 

 
 
5. Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as 
unidades de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais 
altos e seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada. 
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SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001 (adaptado). 
 
No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma 
consequência social derivada dessas estratégias tem sido  

a) o crescimento da carga tributária.    
b) o aumento da mobilidade ocupacional.    
c) a redução da competitividade entre as empresas.    
d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais.    
e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais.    
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