
A impressão deste material não é obrigatória. 

OS BRICS E O COMÉRCIO 
INTERNACIONAL. PERCURSO – 11 

8º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES  

 
Lista 03 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler os percursos 11. Todas 

as questões servirão para orientar os seus estudos.  
 

Um abraço.  
 

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. Analise a imagem a seguir. 
 

Os BRICS 

 
Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/br/ic/bricsmapabb.jpg. Acesso em 17/04/2020. 

 
A partir da análise da imagem, explique a razão para países geograficamente distantes se reunirem 
com objetivos comuns. 

 
02. Analise a tabela a seguir. 
 

 
 

A partir do cenário econômico evidenciado na tabela, caracterize os BRICS quanto ao desenvolvimento 
social e caracterize os países mais impactados por crises econômicas. 
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03. Analise a imagem a seguir. 
 

Robótica na Indústria 
 

 
 

Fonte: https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/1-terceira-revolucao-industrial-.jpg.  
Acesso em 17/04/2020. 

 
Caracterize a revolução industrial ilustrada pela imagem e descreva suas principais inovações. 

 
04. Leia o texto a seguir. 

 
Empresas Transnacionais 

 

Empresas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através da 
instalação de filiais, são classificadas como empresas transnacionais. O termo transnacional substitui 
o termo multinacional, pois o último pode ser interpretado como se a empresa pertencesse a várias 
nações, já o primeiro relaciona-se ao fato de a empresa ultrapassar os limites territoriais de sua nação 
para atuar no mercado exterior. 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/empresas-transnacionais.htm. Acesso em 17/04/2020. 
 
A partir da caracterização das empresas transnacionais, explique como ocorre a competição entre 
essas empresas e a influência dessas empresas na organização do espaço geográfico. 
 

05. Defina os seguintes termos: 
a) Comércio Exterior. 
b) Exportação. 
c) Importação. 
d) Balança Comercial. 
e) Superávit Comercial. 
f) Déficit Comercial. 
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06. Analise o gráfico a seguir: 
 

BRASIL: trocas comerciais (em % do valor comercializado) – 2018 
 

 
 
A partir da análise do gráfico, apresente o principal parceiro comercial do Brasil e caracterize os 
produtos das pautas de comércio exterior do Brasil com esse país. 


