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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
1- Ao analisarmos o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil desde o início de sua 
industrialização até os dias atuais podemos afirmar que:  
 
a) somente uma maior nacionalização da economia permitirá ao Brasil superar o atraso 
tecnológico, que o torna dependente da importação de produtos primários. 

b) mesmo com os esforços desenvolvimentistas do Estado, o Brasil conserva sua vocação 
desenvolvimentista industrial, já que a exportação de commodities é suficiente para custear a 
importação de produtos industrializados. 

c) embora o Brasil se equipare em termos de competitividade com outros países 
industrializados, o forte crescimento do mercado interno exige a importação de manufaturados. 

d) apesar da posição do Brasil na Nova Divisão Internacional do Trabalho, o país ainda mantém 
a dependência na importação de produtos de alto valor agregado. 

e) o fato de as atividades industriais manterem-se fortemente concentradas explica a baixa 
produção e a necessidade de importação de bens manufaturados. 

 
2- O México é o segundo país mais populoso da América Latina. Por influência da colonização 
hispânica, é a maior nação de língua espanhola do mundo.  

Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das proposições abaixo sobre o México. 

(__) Apresenta economia diversificada, amplas reservas minerais e parque industrial moderno. 

(__) Apresenta fábricas de montagem final, que utilizam peças e equipamentos vindos dos 
Estados Unidos e exportam o produto pronto. 

(__) E grande produtor de petróleo, com reservas localizadas no Lago Maracaibo. 

 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses, de cima para 
baixo. 

a) V - V - V 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) V - F - V 
e) F - F – F 
  
3 - Cortando fronteiras com capital e tecnologia, as multinacionais controlam e lucram com 
mercados e recursos naturais em escala mundial. Uma nova forma de acumular lucros, é a 
nova divisão internacional do trabalho.   
 



A nova divisão internacional do trabalho apresentada no texto as multinacionais atuam de 
maneira implacável em busca de maiores lucros, tendo como umas de suas principais 
atividades: 
 

a) importação de matérias-primas das colônias europeias. 

b) aplicação de capitais em atividades agropastoris nos países periféricos 

c) exploração de novas fontes de energia. 

d) implantação de filiais em países de mão de obra barata para baixar os custos de produção 
e aumentar os lucros. 

e) investindo apenas nos países desenvolvidos devido a mão de obra qualificada. 

 
4- A respeito das características da dependência econômica que atinge os países no nível de 
subdesenvolvimento, julgue as proposições abaixo: 

I) A dependência econômica encontra-se no fato de que, historicamente, as nações mais 
pobres vivem da exportação de produtos primários, que, via de regra, possuem menor valor 
agregado que os produtos industrializados. 

II) A dependência econômica dos países subdesenvolvidos em relação aos que estão no topo 
do nível de desenvolvimento se dá essencialmente por fatores pontuais e internos. A história 
da construção da economia dos países subdesenvolvidos possui um peso insignificante. São 
nações que devem resolver seus problemas internos e, assim, estarão plenamente prontas 
para alcançar um nível econômico de dominação. 

III) O principal problema que envolve os países subdesenvolvidos é de ordem econômica, em 
que se observa uma elevada dependência desses para com outras nações, sobretudo aquelas 
consideradas desenvolvidas. 

IV) Nesse quadro de dependência econômica estão problemas relacionados com a 
concentração fundiária, que direciona os ganhos das exportações para os grandes 
latifundiários, propiciando a elevação da concentração de renda. 

V) A dependência expressa-se pela elevada dívida externa existente nos países periféricos. 
Em geral, parte das receitas adquiridas por esses países destina-se ao pagamento de dívidas 
para instituições financeiras – como o FMI e o Banco Mundial –, o que atrapalha na hora do 
uso da verba pública para investimentos sociais. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II, III e V. 
b) II, IV e V. 
c) I, II, III e V. 
d) I, III, IV e V. 
e) II, III, IV e V. 
 
5- A respeito das chamadas plataformas industriais maquiladoras foram feitas as afirmativas a 
seguir. Verifique a sua validade. 

I. São zonas industriais situadas principalmente no norte do México, formadas principalmente 
por fábricas, comércios e serviços de capital nacional mexicano. 

II. As maquiladoras importam máquinas e matérias-primas livres de impostos e fabricam peças 
ou produtos com baixos custos os quais serão exportados para as indústrias norte-americanas, 
sob a bandeira do NAFTA. 

III. As fábricas dessa zona especial pagam salários elevados, o que tem gerado um grande 
desenvolvimento social em Tijuana, atraindo migrações de todo o México e até mesmo dos 
EUA. 

São afirmativas válidas: 



a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III apenas. 
e) II, apenas. 
 
 
6- Sobre a admissão do MÉXICO no NAFTA (Tratado de Livre comércio da América do Norte) 
é correto afirmar que esse país 
 
a) transformou a organização no maior bloco econômico do mundo, superando a União 
Europeia tanto em população como em PIB. 
 
b) assumiu a liderança política e econômica do bloco latino-americano, suplantando as 
tradicionais lideranças do Brasil e da Argentina. 
 
c) pelo fato de pertencer à organização aumentou suas relações econômicas com os outros 
países latino-americanos. 
 
d) promoveu amplas reformas socioeconômicas internas, reduzindo consideravelmente os 
níveis de pobreza entre a população. 
 
e) atendeu aos interesses dos outros membros com seu petróleo e mão de obra abundante e 
barata. 
 


