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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 2º ANO. 
        

Atividade para sexta-feira (17 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 

 

Correções das atividades 

Comércio e Serviços no Mundo e no Brasil 

 

Pág. 42 

1) Crescimento econômico é um índice, como o percentual do PIB, que só 

significa desenvolvimento se os resultados forem aplicados no setor produtivo, 

na educação, na geração de tecnologias próprias, com a finalidade de tornar o 

país economicamente independente. 

 

2) A balança comercial é tudo aquilo que um país compra ou vende para parceiros 

econômicos externos; a balança pode ser superavitária, que é quando um país 

vende mais do que compra; ou pode ser deficitária, que é quando o país importa 

mais do que exporta. 

 

3) A OMC (Organização Mundial do Comércio) é um órgão internacional que foi 

fundado com a finalidade de resolver problemas comerciais entre diferentes 

países 

 

 

4) Os subsídios agrícolas fornecidos pelos países ricos aos seus produtores afetam 

a produção agrícola nos países em desenvolvimento, muitas vezes causando 

quebras de produção ou mesmo escassez de produtos. 

 

5) Protecionismo significa a prática de defesa de um país contra a entrada de 

produtos estrangeiros; o protecionismo pode se dar por leis, por taxações ou 

subsídios para produção interna. Na prática, quase todos os países do mundo 

exercem algum tipo de política protecionista em suas economias. 

 

 

 

 

 



Pág. 44 

 

1) O e-commerce (ou comércio eletrônico) é a compra e venda de bens por meio 

de computadores ou aparelhos móveis com acesso à internet. Nessa modalidade 

de comércio, o consumidor poderá escolher produtos à distância e comprá-los 

sem sair de casa. 

 

2) A expansão do acesso à internet permitiu nos últimos anos a compra de grande 

variedade de bens e serviços. Nos últimos anos, o sistema de compras ganhou 

amplitude geográfica com a disseminação de smartphones e outros aparelhos 

móveis. Com isso, uma pessoa, independentemente de onde esteja, pode 

comprar em qualquer loja, em qualquer lugar do país ou do mundo. Basta ter 

acesso à internet rápido e dispor de meios eletrônicos de pagamento, como o 

cartão de crédito. Isso vem exigindo grande adaptação das redes físicas 

varejistas (que vendem basicamente a indivíduos), como oferecer sistemas de 

compra on-line e entrega ou atendimento personalizado. Dada a concorrência 

com o e-commerce, diversas lojas físicas foram fechadas. 

 

 

Págs. 45 e 46 

1) Abertura comercial, reforma fiscal, privatização de estatais e redução de gastos 

públicos, principalmente em educação e saúde, por exemplo. 

 

2) A definição de PIB é Produto Interno Bruto; são todas as riquezas que um país 

produz em um ano. O cálculo do PIB mostra o que é produzido, mas se o país 

apresentar altas taxas de desigualdades como o Brasil, ele não representa a 

realidade fielmente. 

 

 

3) Entre as sete maiores economias do planeta, cinco são de países ricos ou 

desenvolvidos (Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França). As 

duas restantes são países emergentes ou países em desenvolvimento mais 

industrializados (China e Índia). No primeiro caso, são países que primeiro se 

industrializaram e obtiveram riquezas na fase imperialista-neocolonialista do 

capitalismo; hoje são grandes polos industriais e científico-tecnológicos. A 

China teve crescimento impressionante nas últimas três décadas a partir da 

produção e exportação de bens manufaturados, aproveitando sua imensa força 

de trabalho; é também grande exportadora de bens agrícolas. A Índia conheceu 

forte crescimento econômico associando a sua economia ao setor de serviços e, 

mais recentemente, a industrialização 

 

 

 

 

 



Pág. 50 

 

1) Os gráficos apresentam a extensão territorial e a matriz de transporte em países 

de grande porte. Os dados revelam que diversos países valorizam o transporte 

ferroviário e hidroviário, de custo mais baixo e maior capacidade de transporte a 

granel (grãos, minérios). 

 

2) Nos países desenvolvidos e de industrialização mais antiga, a matriz é mais 

diversificada, dando ênfase às matrizes mais baratas, como ferroviária e 

hidroviária. Nos países em desenvolvimento existe o transporte sobre trilhos e 

hidroviário, porém eles não prevalecem na maioria da matriz de transportes, 

sendo o transporte rodoviário aquele mais preponderante, como no caso do 

Brasil. 

 

3) O transporte hidroviário apresenta um valor para o transporte de mercadorias 

mais baixo do que a maioria das outras formas de transporte de cargas, carrega 

de uma só vez uma quantidade muito maior de mercadorias do que o transporte 

rodoviário, além de utilizar os corpos d’águas já existentes. Entre as 

desvantagens estão, por exemplo, a chance de rios apresentarem pluviosidade 

abaixo da média e dificultar o transporte, como ocorreu durante a seca no estado 

de São Paulo em 2014 e 2015, dificultando o transporte de mercadorias pela 

hidrovia Tietê-Paraná. 

 

 

 

Pág. 58 

1) ( V ) 

( F ) 

( V ) 

( V ) 

 

2) Indústria automobilística e outras diretamente ligadas a ela. 

 

3) Apesar de o transporte fluvial possuir capacidade de transportar grandes cargas 

e ser via natural pronta, muitos rios, no Brasil, necessitam de correção para seu 

uso; as áreas de rios mais favoráveis à navegação, por sua vez, são pouco 

expressivas comercialmente. 

 

Pág. 60 

a) Os dados mostram que países desenvolvidos, em especial os da Europa, são os 

mais bem atendidos pela internet no mundo 

b) Sim, os dados revelam que mais da metade da população mundial ainda não é 

usuária ou não tem acesso à internet. Isso configura uma situação de exclusão 

digita 

 



Pág. 64 

1) Ele afirmava que o mundo se transformaria em um local (a aldeia global) onde 

todos poderiam acessar informações instantaneamente, criando a 

homogeneização delas. 

 

2) ( V ) 

( F ) 

( F ) 

( F ) 

( V ) 

 

3) A diminuição do número de linhas pode ser atribuída à saturação do mercado 

interno, uma vez que o número de linhas superou o de pessoas em mais de 70 

milhões, e ao estouro da crise econômica no ano de 2015, fator que derrubou a 

renda do brasileiro e fez crescer o desemprego, atingindo o mercado de 

consumo dos mais variados itens. 

 

4) O custo para obtenção de um computador ou de um smartphone é muito elevado 

para grande parte das pessoas que residem nos países em desenvolvimento, ou 

o lugar onde grande parte dessas pessoas residem ainda não oferecem os 

serviços de energia elétrica e internet que são necessários para a utilização 

desses aparelhos 

 

Pág. 65 a 71 

1. B 7. D 13. A 

2. A 8. C 14. C 

3. B 9. C 15. B 

4. E 10. C 16. B  

5. D 11. B 17. E 

6. D 12. C 18. B 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


