
        

 

3º - ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO – 3º TRIMESTRE 

GEOGRAFIA – PROF. HÉLITON 

 

1) Dentro das diferentes etapas de desenvolvimento do capitalismo, é importante ressaltar algumas 

correlações entre o capitalismo comercial, industrial e financeiro, destacando-se também o 

mercantilismo, imperialismo, liberalismo e neoliberalismo. Nessa perspectiva correlacione e responda 

a ordem correta dos itens: 

A. Capitalismo Comercial 

B. Capitalismo Industrial 

C. Capitalismo Financeiro 

D. Capitalismo Imperialista 

E. Capitalismo Neoliberal 

(   ) Carbonífera, têxtil, naval, e siderúrgica; petrolífera, elétrica, química e de motores foram as bases 

para a consolidação do capitalismo. 

(   ) Etapa em que o capitalismo se globalizou e passou por profundas crises econômicas, apelando 

para uma acomodação pautada na descapitalização dos estados e em uma profunda abertura da 

economia mundial. 

(   ) Expansão marítima europeia, o mercantilismo colonial e acumulação primitiva de capital. 

(   ) Característico do século XX, com as grandes guerras mundiais, surgimento de oligopólios, 

monopólios, grandes multinacionais, instituições financeiras mundiais. 

(   ) O mundo era controlado pelas metrópoles europeias que estabeleceram colônias de exploração em 

todo o mundo, tendo a Grã-Bretanha como maior potência da época. 

A ordem correta dos itens é: 

A) B, D, E, A, C; 

B) B, E, A, C, D; 

C) A, B, C, D, E; 

D) E, A, B, D, C; 

E) B, E, A, D, C. 

 

2) A fase atual de expansão do capitalismo é chamada de globalização. Ela é consequência do avanço 

tecnológico, especialmente da modernização do sistema industrial. As tecnologias modernas permitem 

um aumento considerável da produtividade, isto é, com o mesmo número de trabalhadores consegue-

se produzir mais. De forma crítica podemos concluir que: 

A) a produção cresce significativamente e sem problemas; 

B) o desemprego diminui significativamente, pois essas tecnologias são geradoras de mão-de-obra; 

C) a produção compensa o desemprego, justificando os meios; 

D) o desemprego cresce significativamente, pois essas tecnologias são poupadoras de mão-de-obra; 

E) é natural que os diversos ramos industriais venham se modernizando, contudo, o desemprego é 

responsabilidade única do trabalhador que não se atualiza. 

 

3) A partir do final do século XIX, período conhecido como Segunda Revolução Industrial e 

Tecnológica, a fase da livre-concorrência ficava para trás e o Capitalismo tornava-se cada vez 

menos competitivo e mais monopolista. Podemo-nos referir a essa fase como: 

A) Capitalismo mercantilista. 

B) Capitalismo comercial. 

C) Capitalismo liberal. 

D) Capitalismo financeiro. 

E) Capitalismo neoliberal 

 

 

 

 



        

 

4) Sobre os tipos de monopólios, avalie as proposições a seguir: 

I) Apesar de uma das características do capitalismo ser a livre concorrência, é frequente a ocorrência 

de distintas modalidades de práticas monopolistas em pequenas, médias e grandes empresas. 

II) As empresas que se associam para construir monopólios ou oligopólios possuem prioritariamente 

a finalidade de fortalecer o mercado do produto ou serviço que oferecem. Reunindo várias empresas, 

possuem condições de agregar poder às marcas e consolidar o produto. 

III) Apesar de os monopólios serem combatidos por diversos países, as empresas encontram várias 

maneiras de praticá-los de maneira legal, encontrando brechas nas legislações ou por meio de acordos 

ocultos e ilícitos. 

Avalie as afirmações acima e marque a opção que corresponda, na devida ordem, ao acerto ou erro de 

cada uma: 

A) F, V, V 

B) V, V, F 

C) F, V, F 

D) V, V, F 

E) V, F, V 

 

5) Mercosul, Nafta, União Europeia são os exemplos mais conhecidos de blocos econômicos ou 

organizações internacionais definidas por um processo de integração econômica. Para que o processo 

se concretize, a teoria do comércio internacional define quatro situações clássicas de integração 

econômica. São elas: 

A) união aduaneira, mercado comum, polos de atração de investimentos do mundo e zona de 

preferências tarifárias. 

B) zona de livre-comércio, potencial agrícola, investimentos na área de infraestrutura física e união 

aduaneira. 

C) união econômica e monetária, zona de preferências tarifárias, zona de livre-comércio, 

investimentos na área de infraestrutura física. 

D) zona de preferências tarifárias, zona de livre-comércio, união aduaneira e polos de atração de 

investimentos do mundo. 

E) zona de livre-comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. 

 

6) Inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao Keynesianismo, o neoliberalismo propõe, 

entre outras medidas: 

I. a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como 

regulador de taxas e tarifas. 

II. o desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais para reduzir o papel do 

Estado na economia. 

III. a minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. 

IV. a redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, 

assim, uma maior abertura econômica. 

Estão corretas: 

A) apenas I, II e IV. 

B) apenas I, III e IV. 

C) apenas I, II e III. 

D) apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV 

 

 

 

 

 

 



        

 

7) Assinale quais dos procedimentos abaixo mencionados NÃO fazem parte dos avanços produzidos 

pela Terceira Revolução Industrial: 

A) biotecnologia 

B) automação industrial 

C) uso de combustíveis fósseis 

D) química fina 

E) robótica 

 

8) A emergência da Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica Informacional, 

proporcionou uma sequência de avanços no campo do trabalho industrial. No que se refere às 

modalidades de produção fabril, aquela que melhor se configurou e garantiu a sua manutenção na 

esfera produtiva foi: 

A) macartismo 

B) fordismo 

C) taylorismo 

D) toytismo. 

E) Keinesyanismo 

 

9) A Terceira Revolução Industrial, que vem se realizando nas últimas décadas do século XX, 

introduziu importantes alterações no sistema produtivo. Assinale a alternativa que NÃO indica 

corretamente uma dessas mudanças. 

A) Transmissão instantânea das informações e formação de redes - telecomunicações. 

B) Realização de cálculos complexos em tempo cada vez menor - informática. 

C) Mudança no padrão energético - energia nuclear. 

D) Aceleração do tempo e aumento da capacidade de deslocamento de carga - transportes mais 

eficientes. 

E) Surgimento de novos materiais e adoção de novas técnicas - siderurgia. 

 

10) Assinale a alternativa incorreta em relação ao modelo de produção denominado Fordismo: 

A) Especialização do trabalho. 

B) Esteira rolante. 

C)Grandes estoques. 

D) Mão-de-obra altamente qualificada. 

E) Uniformidade e padronização da produção. 

 

11) Assinale a alternativa incorreta em relação ao modelo de produção denominado Toyotismo 

A).Células de produção. 

B) Grandes estoques. 

C) Just-in-time. 

D) Produção flexível. 

E) Qualidade total. 

 

12) A industrialização brasileira tem como marco a década de 1930, com o processo de implantação 

de setores de base. Isto não quer dizer que, antes daquela década, não houvesse indústrias no país. Elas 

existiram, só que compuseram um setor de pouca monta e, ainda: 

A) se caracterizaram pela forte dependência a uma política de investimentos governamentais. 

B) se basearam em capitais provenientes da exportação da borracha amazônica. 

C) tiveram, na redução de tarifas de importação de manufaturados, seu principal fator de 

competitividade. 

D) estiveram ligadas à formação de um mercado consumidor representado pelo afluxo de imigrantes 

europeus assalariados. 

E) apresentaram forte concentração de investimentos nos setores de energia e transportes. 



        

 

13) Em relação ao sistema fundiário brasileiro, é INCORRETO afirmar que há: 

A) uma concentração de terras nas mãos de um pequeno grupo de grandes proprietários. 

B) uma regulamentação em lei que proíbe a desapropriação de pequenas, médias e grandes 

propriedades produtivas para fins de assentamento rural. 

C) uma distribuição equilibrada entre as propriedades com áreas inferiores a 10 hectares e as que 

ultrapassam 1 000 hectares. 

D) uma forte alteração na estrutura fundiária quando ocorre a morte de proprietários, devido às leis de 

herança que orientam a divisão das propriedades entre os herdeiros. 

E) um panorama de conflitos e embates na área rural, relacionado a uma estrutura fundiária discrepante 

 

14) São as indústrias que produzem máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados por outras 

fábricas. Destacam-se as indústrias mecânicas (máquinas) e as indústrias de equipamentos (peças, 

ferramentas etc.): 

A). Indústrias extrativas 

B). Indústrias de bens de consumo duráveis 

C). Indústrias de bens de consumo não-duráveis 

D). Indústrias de bens de produção 

E). Indústrias de bens intermediários 

 

 

15) Este seguimento industrial é muito importante para o crescimento econômico de um país, e se 

torna a indústria de base, pois é ele que fornece matéria-prima para as outras indústrias que irão 

produzir outros produtos. 

A) siderúrgica 

B) farmacêutico 

C) naval 

D) alimentício 

E) têxtil 

 

 

16) ) O desenvolvimento industrial brasileiro, que teve início no final do século XIX, ocorreu de forma 

desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, 

particularmente, nos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse 

fato: 

A) a formação de um mercado externo na região Sudeste e a criação de casas de importação por 

emigrantes estrangeiros. 

B) o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração 

estrangeira que se dirigiu para essa região. 

C) o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como 

objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. 

D) o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de 

capital, e o consequente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu. 

E) a abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a 

criação de casas de importação. 

 

17) A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos 

lucros obtidos com a exportação de: 

A) soja 

B) açúcar 

C) café 

D) petróleo 

E) carvão 



        

 

18) Entre os efeitos de uma eventual realização da reforma agrária no espaço geográfico brasileiro, 

podemos assinalar corretamente, exceto: 

A) desconcentração das posses rurais. 

B) contenção do êxodo rural. 

C) expansão da agricultura familiar. 

D) extinção dos minifúndios. 

E) diversificação da produção. 

 

19) As ferrovias são frequentemente indicadas como a melhor opção para o escoamento de cargas e, 

até mesmo, de pessoas em todo o território nacional. Entre as vantagens que esse tipo de transporte 

oferece para o país, podemos assinalar, EXCETO: 

A) Baixo custos de manutenção e consumo. 

B) Participação no deslocamento de todo o percurso da mercadoria a ser entregue. 

C) Desafogamento do trânsito nas rodovias. 

D) Melhorias na relação entre cargas transportadas e combustível consumido. 

E) Menor quantidade estatística de acidentes e perdas de carga. 

 

20) De todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico-informacional à logística de 

transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples: o potencial 

que tal “ferramenta logística” ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transportes condizente 

com a escala geográfica do Brasil. 
HUERTAS, D. M. O papel dos transportes na expansão recente da fronteira agrícola brasileira. Revista Transporte y Territorio, Universidade de Buenos Aires, n. 3, 2010 (adaptado). 

A necessidade de modais de transporte interligados, no território brasileiro, justifica-se pela(s) 

A) variações climáticas no território, associadas à interiorização da produção. 

B) grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte. 

C) formação geológica do país, que impede o uso de um único modal. 

D) proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos. 

E) diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais. 

 

GABARITO  
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