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Atividades Suplementares

Capítulo 4 Industrialização e urbanização: 
partes do mesmo processo

1  Acumulação de capitais, por meio da atividade cafeeira, 
que permitiu a aplicação de recursos; disponibilidade 
de mão de obra imigrante, com experiência na ativi-
dade industrial; Grande Depressão de 1929, que abalou 
diversas economias, inclusive a brasileira.

2  O desenvolvimento industrial na Região Sudeste do 
Brasil está associado aos investimentos governamentais 
e a diversos fatores, tais como o acúmulo de capital e 
infraestrutura de transportes proveniente da atividade 
cafeeira, a grande disponibilidade de recursos naturais 
e a oferta de mão de obra (com diversos imigrantes 
habituados ao trabalho fabril).

3  Enquanto a Revolução Industrial se iniciava, o Brasil 
ainda era colônia de Portugal. Por esse motivo, não 
havia interesse em industrializá-lo. Além disso, durante 
muito tempo, o café se manteve como principal ativi-
dade econômica nacional, sustentando a crença de que 
o Brasil era um país de vocação agrária.

4  Indústrias de base, tais como a Companhia Siderúr-
gica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce ofere-
cem suporte para a instalação de outras indústrias. Isso 
ocorre porque, com as de base, há a transformação da 
matéria-prima em produtos utilizados na produção de 
outros objetos, muitas vezes com maior especificidade 
tecnológica.

5  Além de as regiões Sul e Sudeste possuírem mais con-
corrência e diversas outras pressões, essas empresas 
se mudam estimuladas por incentivos fiscais em outras 
regiões do país.

6  V, F, V, V, F.

 b) ( F ) A concentração industrial no Sudeste ocorreu em 
decorrência do acúmulo de capital e da infraes-
trutura existente na região.

 e) ( F ) A atividade industrial inchou as cidades, pois 
os habitantes do campo migraram para elas em 
busca de melhores condições de vida.

7  A urbanização é o processo em que há, entre outros 
aspectos, o crescimento de cidades e de populações 
dessas cidades em relação à população rural.

8  Incentivo à instalação de empresas multinacionais, por 
meio de diminuição ou isenção de impostos, doação 
de terrenos etc.; integração entre os estados brasileiros; 
ampliação das usinas siderúrgicas e metalúrgicas etc.

9  1, 4, 2, 3.

 As metrópoles são as aglomerações que possuem mais 
influência em um território. Por consequência, são tam-
bém as mais complexas em atividades comerciais, pres-
tação de serviços, industrialização etc. Os centros de 
zona são cidades pequenas que só conseguem realizar 
atividades elementares. As capitais regionais, como o 
nome sugere, exercem influência no estado e na região, 
seja econômica, social ou politicamente. Por fim, os 
centros sub-regionais possuem pouca influência, basi-
camente a áreas limítrofes.

10  B

 Como mais de 80% da população mora na área urbana, 
o Brasil é um país urbano. Por isso, a taxa de urbaniza-
ção tende a diminuir, pois não há mais grandes quanti-
dades de habitantes do campo que podem migrar. Por 
fim, houve crescimento (mesmo que pouco expressivo) 
entre a área urbana de 2010 e a área de 2000.


