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Taylorismo-fordismo e produção flexível 

 

Da revolução industrial até o auge do fordismo, que pôde ser facilmente atingido 
com energias fósseis, mas em cujo reverso se abre um abismo, passaram-se mais de 
200 anos; um curto período de tempo, em que se gastaram recursos naturais fósseis 
resultantes de milhões de anos terrestres. 

ALTVATER, Elmar. O preço da riqueza. São Paulo: Unesp, 1995. 

 

 

1) Como se sabe, o processo de industrialização que se tornou determinante em 

nível global foi iniciado na: 

a) Inglaterra 

b) Itália 

c) Rússia 

d) Espanha 

 

2) O empresário estadunidense Henry Ford, fundador da montadora Ford, em 

1914 revolucionou o sistema de produção de automóveis ao: 

a) Aumentar sua produção 

b) Criar a linha de montagem 

c) Melhorar a logística de produção  

d) Aumentar o número de mão de obra 

 

3) A nova tecnologia de gestão de produção permitiu que se reduzisse o tempo de 

fabricação de um veículo de: 
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a) 12h30 a 5h30 

b) 11h a 2h 

c) 12h30 a 1h38 

d) 15h a 6h 

 

4) Uma das grandes características da empresa fordista era a integração vertical 

das empresas, isto é, uma determinada indústria controlava todas as etapas do 

processo produtivo, o que acabou criando: 

a) Mão de obra qualificada 

b) Aumento na economia 

c) Novos processos de industrialização 

d) Corporações gigantescas com dezenas de milhares de trabalhadores 

 

5) No início dos anos 1970, após seu auge desde o final da Segunda Guerra, o 

taylorismo-fordismo entra em declínio e passa a ser substituído por novas 

tecnologias produtivas e de gestão, o chamado: 

a) Toyotismo 

b) Fordismo dominante 

c) Taylorismo vitorioso 

d) Verticalização fordista  

 

6) Nos países de capitalismo central, o novo sistema consolida-se nos anos de 

1970 e 1980. A corporação transnacional passa a focar em sua atividade-fim e 

a contratar várias outras empresas de pequeno e médio porte para lhe fornecer 

todos os produtos e serviços essenciais a ela. Assim temos um: 

a) Conjunto de empresas em rede que estão ligadas verticalmente 

b) Conjunto de empresas em rede que estão ligadas socialmente 
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c) Conjunto de empresas em rede que estão ligadas de uma forma mais 

horizontalizada 

d) Conjunto de empresas em rede totalmente independentes 

 

 

 


