
        

 

7º - ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO – 3º TRIMESTRE 

GEOGRAFIA – PROF. HÉLITON 

 

 

1) Foi a primeira etapa de transformação da matéria-prima, sem o uso de máquinas, e sim de 

ferramentas, no qual o artesão realiza sozinho todas as etapas de transformação: 

A) Agricultura 

B).Artesanato 

C).Manufatura 

D) Indústria 

E).Comércio e Serviços 

 

2) Sobre o Artesanato, assinale a opção incorreta: 

A). Primeira etapa de transformação de matérias-primas. 

B). Nenhuma divisão do trabalho. 

C). O artesão não utiliza ferramentas e também não tem um ajudante. 

D). Não há o uso de máquinas muito menos de produção em série 

E). Há apenas o uso de ferramentas 

 

3) Além do trabalho manual, existe, também, o emprego de máquinas simples, com divisão de 

trabalho e assalariamento. 

A). Agricultura 

B). Artesanato 

C). Manufatura 

D). Indústria 

E). Comércio e Serviços 

 

4) Sobre a Manufatura, assinale a opção incorreta: 

A). Estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura. 

B). Trabalho manual e emprego de máquinas simples. 

C). O ritmo do trabalho depende das mãos do artesão. 

D). Há apenas o uso de ferramentas 

E). Há uma Divisão de trabalho, cada pessoa realiza uma etapa da produção. 

 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

 

 

 



        

 

7) 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 

 

 

8) 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 

 

9) 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. 

 

10) 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 

 

 

11) Todos os Estados abaixo fazem parte da região Nordeste, exceto: 

A) Alagoas 

B) Rio Grande do Norte 

C) Paraíba 

D) Roraima 

E) Sergipe 

 

 

 



        

 

12) Observe a figura a seguir: 

 
O critério adotado, na divisão regional descrita no mapa, tem por referência: 

A) a base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. 

B) os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira. 

C) o setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. 

D) as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. 

E) os elementos de ordem natural relacionados com os tipos climáticos. 

 

13) Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as 

regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não obedecer 

aos limites territoriais das unidades federativas do país, pois 

A) a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país. 

B) as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. 

C) foi realizada a partir de dados historiográficos da ocupação populacional. 

D) as divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração. 

E) os limites dos estados impediam uma análise integral do território. 
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