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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

01.Leia a afirmação abaixo: 

Com o crescimento do comércio e dos centros urbanos, além do 

incremento da atividade agrícola e artesanal, desenvolveu-se na Europa, a 

partir do século XII, uma camada social de mercadores. Tornou-se 

possível assim uma acumulação de recursos que – somadas às inovações 

nos transportes marítimos, nos armamentos e nas técnicas de navegação 

levou a expansão comercial do final do século XV e início do século XVI. 

Essas são características do capitalismo comercial. 

 

 

 

02.Assinale nas alternativas que apresentam características do 

mercantilismo: 

(   )Intervenção estatal na vida econômica; x 

(   )Manutenção de uma balança comercial favorável; x 

(   )Adoção do metalismo; x 

(   )Protecionismo; x 

(   )Formação de oligopólio. 

 

03.Explique como ocorreu a divisão internacional do trabalho. 

Na época do mercantilismo as áreas coloniais tornaram-se periféricas do 

sistema capitalista mundial por meio do estabelecimento de uma divisão 

internacional do trabalho(DTI). As nações se especializaram na produção 

de determinadas mercadorias: aos países ricos cabia a produção e a 

comercialização de produtos manufaturados, enquanto os países 

periféricos tornaram-se produtores, fornecedores e exportadores de 

produtos primários como o açúcar, café, fumo, algodão e minérios. 

04.Explique como era o sistema de “plantations”. E qual mão de obra 

era utilizada nesse sistema? 

A plantation é um tipo de sistema agrícola baseado em uma 

monocultura de exportação mediante a utilização de latifúndios.  A 

mão de obra utilizada era composta principalmente por escravos e 

indígenas. 
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05.Leia atentamente as alternativas abaixo: 

I.No capitalismo industrial , a classe burguesa era a detentora dos meios de 

produção, ou seja, os donos das indústrias, enriqueciam cada vez mais, através da 

mão de obra assalariada que trabalhava e eram explorados nas fábricas.  

II.Durante o período do capitalismo industrial, as desigualdades sociais cresceram 

exponencialmente, uma vez que a maior parte do dinheiro estava concentrado nas 

mãos dos burgueses, enquanto a classe trabalhadora era explorada e recebia salários 

insuficientes para terem uma vida digna. 

III. Um fator determinante para o desenvolvimento do capitalismo industrial foi 

o êxodo rural , de modo que as pessoas saiam do campo em busca de melhores 

condições de vida nas cidades, o que resultou numa explosão demográfica e o 

surgimento de uma nova divisão de trabalho nas fábricas. 

IV. A expansão de mercados consumidores, as relações internacionais e o 

desenvolvimento da globalização foram essenciais para consolidar uma nova fase do 

sistema capitalista: o capitalismo financeiro ou monopolista. 

Estão corretas: 

a.I e II 

b.II e III 

c.III e IV 

d.I,II, III, IV 

 

6.Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a.(    ) Monopólio é o domínio do mercado de um determinado produto ou serviço por 

uma única empresa ou pelo Estado. v 

b.(   ) O domínio do mercado por um pequeno grupo de empresas chama-se 

oligopólio.v 

c.(   )Cartel ocorre quando grupos  de empresas que pertencem ao mesmo ramo 

estabelecem acordos entre si de forma a fixar os preços iguais aos seus produtos.v 

d.(   )Trustes são grupos formados por proprietários de grandes empresas que se 

fundem  tornando-se sócios de uma única grande empresa. Com isso, garantem o 

controle de grande parte do mercado consumidor.v 

e.(   ) Os holdings surgiram quando grandes empresários, ao invés de montar suas 

próprias empresas e indústrias, passaram a comprar ações de empresas 

concorrentes.  Assim vários  empresários controlam ações de duas ou três empresas 

concorrentes com o mesmo produto. f 


