
 

 

Tarefa 9 professor Frank 
 

Conteúdo: Diversos modos de ver e estudar o mundo. 
 
Resoluções 
 
01. Sociedade de consumo é um termo utilizado para designar o tipo de sociedade que se encontra numa 

avançada etapa de desenvolvimento industrial capitalista e que se caracteriza pelo consumo massivo de 
bens e serviços disponíveis, graças a elevada produção. 

 
02. Multinacionais ou transnacionais são empresas com atividades que se realizam entre diferentes nações. 

Apesar de as empresas internacionais atuarem em vários países, elas possuem uma única sede. 
 
03. Cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos sofrem 

algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem ou serviço). 
 
04. Mercado de trabalho é o mecanismo que  associa aqueles que oferecem força de trabalho àqueles que a 

procuram, em um sistema típico de mercado onde se negocia a fim de determinar os preços e as 
quantidades a transacionar. 

 
05. Fluxo comercial, de modo geral corresponde a um todo formado por compras e vendas de milhares de 

empresas de um país para outros. 
 
06. Desemprego estrutural, em economia, é o descompasso entre empregos disponíveis e os níveis de 

habilidade dos desempregados. Se diferencia de outros tipos de desemprego, como o cíclico, pois é 
causado por fatores externos ao ciclo do negócio. Causado por uma mudança estrutural no processo 
produtivo. 

 
07. O Desemprego conjuntural, ou desemprego cíclico, é o desemprego causado por uma crise econômica ou 

mudança sazonal de produção. Essa forma de Desemprego é involuntária, As pessoas desejam trabalhar 
mas não encontram emprego devido ao ciclo econômico em fase depressiva. 

 
08. A globalização corresponde a atual etapa do sistema capitalista. Processo de integração econômica entre 

todas as partes da Terra. 
 
09. O capital especulativo costuma ficar restrito a operações no mercado financeiro. Ele não é, portanto, 

materializado na economia real. Já o capital produtivo é aquele que cria valor por meio da transformação 
de insumos, incluindo a força de trabalho. É desse valor agregado que sai o lucro do investidor. 

 
10. Sim. A globalização acentua as diferenças, pois a grande maioria de fluxos de capitais tem como principal 

destino, as nações industrializadas. E exploração econômica dos mais pobres pelos mais ricos é uma 
grande realidade. 

 
 
 
 


