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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
9º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - GEOGRAFIA 

 

PROF. MARCIANA 

 
01. Preencha o quadro a seguir com as principais características dos modelos de produção citados: 

 
Modelo de produção Características 

Taylorismo  
 
 

Fordismo  
 
 

Toyotismo  
 
 

 
02. Com base nos seus estudos sobre as novas relações de trabalhoestabelecidas a partir do modelo produtivo toyotista e da 3ª 

Revolução Industrial, explique o fenômeno da terceirização. 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

03. A acumulação flexível, da qual resulta o sistema de produção toyotista, caracteriza-se por: 
 
a) divisão do trabalho no maior número de trabalhadores possíveis 
b) produção em massa 
c) realização de várias funções por um mesmo trabalhador 
d) fortalecimento dos sindicatos e leis trabalhistas 
e) diminuição do processo de terceirização da produção. 
 

04. Leia o texto abaixo: 
 
A eterna busca por reduzir custos pode levar o gestor a um dilema: centralizar os estoques e reduzi-los ou manter estoques 
descentralizados privilegiando a velocidade da operação em detrimento dos custos. 
Para empresas que têm múltiplas unidades, fica o dilema, se estoque é custo e reduzir estoques significa colocar mais dinheiro no 
caixa, o ideal é sempre reduzi-los, portanto, centralizar é melhor, mas a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar 
a operação, então, descentralizar é melhor, porém esta ação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos, o que 
fazer? 
 

GRONSKI, Augusto. Estoques: centralizar ou descentralizar? Portal Administradores, 17 de abril de 2013. Disponível em: Administradores.com 
A prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias, que produzem apenas a quantidade de 
um dado produto de acordo com a demanda referente a ele. Tal prática é denominada por: 
 
a) Oferta pela demanda 
b) Redução de estoque 
c) Timely delivery 
d) Just in Time x 
e) Entrega sob pedido 
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05. “Os movimentos que vêm modificando as relações de trabalho guardam relação com a implantação de um novo padrão de 
acumulação (com raízes no chamado toyotismo), que teve lugar no Brasil especialmente a partir dos anos 90, em paralelo com a 
intensificação da abertura comercial e financeira. A exposição da economia à competição internacional contribuiu para a 
incorporação de processos de reestruturação produtiva, os quais flexibilizaram o mercado de trabalho – aumentando a liberdade 
dos empregadores na contratação e demissão de mão de obra – e introduziram novas tecnologias que tornaram obsoletos certos 
postos de trabalho.” 
 

PINHEIRO, A lessandro Maia; ÁLVARO, Maria AngelaGemaque. Informalidade na região metropolitana de Belém. 
 
Em relação às consequências do processo descrito no texto, assinale a única alternativa INCORRETA. 
 
a) A flexibilização do mercado de trabalho obriga a PEA a ter maior nível de especialização, exigência dos melhores empregos no 
setor terciário. 
b) A perda dos cargos industriais para a automação sempre resultou na criação de um número maior de postos de trabalho que o 
de desempregados. 
c) Em países emergentes à liberação da mão de obra da indústria somou-se a PEA que vem do campo em função da crescente 
mecanização rural. 
d) Nos países desenvolvidos promoveu a migração da População Ativa para o setor terciário, que hoje emprega a maior parte da 
população adulta. 
 

06. ___________ são estratégias desenvolvidas para conduzir o comportamento da indústria, visando maximizar os lucros e melhorar 
o desempenho da atividade industrial na economia. O _____________ consolidou-se no Japão após a Segunda Guerra Mundial e, 
depois, difundiu-se em todo mundo, tendo como papel a substituição do _______________ e a realização do trabalho compulsório 
e repetitivo pela adequação da produção conforme a demanda e a flexibilização das funções do trabalhador. 
A alternativa que possui as expressões que completam a lacuna do texto é: 
 
a) Técnicas de venda, toyotismo, volvismo. 
b) Modos de Produção, fordismo, taylorismo. 
c) Sistemas econômicos, taylorismo, toyotismo. 
d) Modos de Produção, toyotismo, fordismo. 
e) Sistemas econômicos, volvismo, fordismo. 
 

07. A posição central ocupada pela técnica é fundamental para explicar a atual fase do capitalismo em que se insere o pós-fordismo. 
Essa nova forma de organização da produção promove o seguinte conjunto de consequências: 
a) retração do setor de comércio e serviços; ampliação de um mercado consumidor seletivo, diversificado e sofisticado. 
b) intensificação das estratégias de produção e consumo a nível internacional; redução do fluxo de informação e dos veículos de 
propaganda. 
c) redução da distância dos estabelecimentos industriais e comerciais; acelerado ritmo de inovações do produto com mercados 
pouco especializados. 
d) crescente terceirização das atividades de apoio à produção e distribuição; elevados níveis de concentração de capitais com 
formação de conglomerados. 
 

08. O Brasil, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos são países que tem um grande potencial hidrelétrico, o que facilita a obtenção 
de energia elétrica. A obtenção de energia através da hidreletricidade é uma alternativa de abastecimento energética menos 
comprometedora para o meio ambiente. Mesmo assim, ocorrem impactos socioambientais, principalmente quando se opta por 
grandes barragens. 
 
a) Quais são os problemas socioambientais resultantes da instalação de grandes barragens? 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Por que essa fonte energética é menos comprometedora para o meio ambiente? 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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09. O biodiesel é um combustível biodegradável, derivado basicamente de diversas fontes vegetais, e que pode substituir total ou 
parcialmente o diesel de petróleo em vários tipos de motores.Explique por que o biodiesel tem sido considerado uma alternativa 
econômica e ambientalmente viável para o Brasil.  

 
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
10. O Brasil, por sua grandeza territorial, possui uma diversidade geográfica e climática significativa. A latitude, o relevo, as bacias 

hidrográficas, as características do solo, entre outros fatores, criam uma série de possibilidades, entre outras coisas, para o 
planejamento energético da matriz brasileira. 

 
Sendo bem exploradas, essas características singulares podem fazer do Brasil um país independente das energias fósseis a 
longo prazo. Através do investimento tecnológico e em infraestrutura, é possível utilizarmos fontes renováveis como a biomassa 
(etanol e biodiesel), eólica, solar e hidrelétrica. [...] Finalmente, a natureza oferece as condições ou cria as dificuldades que, na 
verdade, podem ser oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país. (WALTZ, 2010, p. 31). 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a matriz energética brasileira, uma das mais equilibradas entre as grandes nações, 
destaque duas características naturais do Nordeste brasileiro, que podem ser aproveitadas para geração de energia alternativa e 
limpa. 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
11. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da 

atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de 
matérias-primas para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. 
A descrição acima refere-se: 
 
a) ao gás natural 
b) ao xisto betuminoso 
c) à água 
d) ao petróleo 
e) ao carvão mineral 
 

12. Essa fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é um minério fóssil que, quando processado, dá origem a vários 
subprodutos, como a gasolina, óleo diesel, querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. 
A que fonte de energia refere-se o fragmento acima? 
 
a) Gás natural 
b) Cana-de-açúcar 
c) Carvão mineral 
d) Petróleo 
e) Xisto betuminoso 
 

13. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis (pequeno, médio e longo prazo) de acordo com a 
extração, consumo e disponibilidade. 

 
Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? 
 
a) biocombustíveis, petróleo e carvão mineral. 
b) energia solar, energia eólica e urânio. 
c) urânio, gás natural e energia hidrelétrica. 
d) energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. 
e) gás natural, energia eólica e energia solar. 
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14. Brasil é o sétimo maior consumidor de energia do mundo, diz Banco Mundial 
 
O Brasil ficou com a sétima colocação no ranking dos maiores consumidores de energia do mundo. O país ficou atrás de China, 
Estados Unidos, Rússia, Índia, Japão e Alemanha e conta com cerca de 99% da população já com acesso ao serviço, segundo 
relatório divulgado nesta terça-feira pelo Banco Mundial. 

O Globo - Economia, 28/05/2013. 
Sobre o consumo de energia no mundo, assinale a alternativa correta. 
 
a) No texto, é evidente o papel crescente dos BRICS na demanda energética mundial. 
b) O consumo de energia nem sempre acompanha o nível de desenvolvimento de um país, o que explica a presença da Rússia 
entre os maiores consumidores. 
c) China e Estados Unidos são os maiores consumidores de energia em função do fato de esses países serem os mais populosos 
do mundo. 
d) A sétima posição do Brasil em consumo de energia deve-se ao fato de o país ter ampliado a produção de etanol, 
preferencialmente destinado ao consumo interno. 

 

 


