
 

Exercícios Socialismo X Capitalismo 

           3º ano (301, 302) – Professora: Aline Santiago – Geografia/2017 
As atividades abaixo deverão ser impressas e levadas para a sala de aula no dia 

06/03/2017. Não deverão ser feitas em casa. 
 
1. No texto a seguir, são feitas algumas considerações sobre o capitalismo e o seu processo de 
desenvolvimento ao longo da história. O capitalismo, como sistema econômico e social, passou 
a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI. Seus principais mecanismos foram 
sendo alterados para se adaptar às novas formas de relações políticas e econômicas 
estabelecidas entre as nações ao longo do tempo.  
O capitalismo evoluiu gradativamente e foi-se transformando à medida que novas dificuldades 
surgiam, apresentando, assim, um grande dinamismo ao longo do seu processo de 
desenvolvimento. Para melhor entender a sua evolução e a construção do espaço geográfico, 
costuma-se dividir o capitalismo em 3 (três) fases distintas. (Adap. SENE, E. de e MOREIRA, J. C. 
"Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização". São Paulo: Scipione, 1998. p. 
14)  
 
Considerando o processo capitalista, a ordem correta do seu desenvolvimento é:  
a) Capitalismo Comercial, Capitalismo Financeiro e Capitalismo Industrial.  
b) Capitalismo Financeiro, Capitalismo Industrial e Capitalismo Comercial.  
c) Capitalismo Comercial, Capitalismo Industrial e Capitalismo Financeiro.  
d) Capitalismo Industrial, Capitalismo Financeiro e Capitalismo Comercial.  
e) Capitalismo Industrial, Capitalismo Comercial e Capitalismo Financeiro.  
 
 
2. Em relação aos sistemas econômicos, Capitalismo e Socialismo, não é correto afirmar:  
 
a) a Economia Capitalista está sempre voltada para a venda de produtos e serviços, isto é, para 
o mercado;  
b) países como o Brasil e os Estados Unidos possuem uma economia planificada;  
c) apenas no século XX foram instalados Governos Socialistas;  
d) o princípio básico do Capitalismo é a propriedade privada e os meios de produção;  
e) a escassez de produtos essenciais foi um dos fatores da intensa crise que ocasionou a 
desintegração da URSS, no final de 1991.  
 
3. Leia com cuidado o texto abaixo:  
"Sistema socioeconômico baseado numa economia planificada em que, teoricamente, não há 
classes sociais, pois as empresas em geral foram nacionalizadas ou estatizadas."  
Ele se refere ao:  
a) socialismo  
b) capitalismo comercial  
c) capitalismo financeiro  
d) capitalismo industrial  
e) feudalismo 

4. (VEST – Rio) Cortando fronteiras com capital e tecnologia, as multinacionais otimizam 
mercados, recursos naturais e políticos em escala mundial. Uma nova forma de acumular 
lucros, uma nova divisão internacional do trabalho.    



KUCINSKI, Bernardo. O que são multinacionais 

 

A nova divisão internacional do trabalho apresentada no texto tem como causa a seguinte 
atuação das multinacionais: 

a) aplicação de capitais em atividades agropastoris nos países periféricos; 
b) implantação de filiais em países de mão-de-obra barata; 
c) participação em mais de um ramo de atividade; 
d) importação de matérias-primas do 3° mundo; 
e) exploração de novas fontes de energia. 

5. As ideias de diversas correntes marxistas deram as bases teóricas das grandes revoluções 
políticas no século XX: a Revolução Russa de 1917, a Revolução Chinesa de 1949 e a Revolução 
Cubana de 1959. 
 
Nos três exemplos citados, a inspiração marxista pode ser identificada: 
 
A) no Anarquismo, que propunha a destruição da propriedade privada e a abolição das 
hierarquias dentro do Estado, e que serviu de base norteadora para essas revoluções. 
B) no combate ao Capitalismo, visando à formação de um mundo novo, que aboliria a 
desigualdade social e integraria o proletariado no cenário da política. 
C) na forte vinculação existente entre as propostas dos revolucionários e aquelas defendidas 
pelo Liberalismo, sobretudo a defesa dos interesses dos trabalhadores. 
D) na condução do processo revolucionário por um conjunto de partidos políticos defensores 
do Socialismo, sob lideranças camponesas, mas com frágil repercussão no proletariado. 
 
6. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta: 
a) A burguesia é uma classe social que possui a propriedade dos meios de produção. 
b) O sistema socialista ou de economia planificada é adotado atualmente por um número cada 
vez maior de países. 
c) Na fase do capitalismo financeiro ocorrem crises que levam o Estado a intervir na economia. 
d) O proletariado vende sua força de trabalho para a burguesia em troca de um salário. 
e) UE, NAFTA e APEC são blocos econômicos que caracterizam a Nova Ordem Mundial. 
 
7. Leia com atenção as afirmativas abaixo: 
 
I- a classe do proletariado se define durante a fase do capitalismo industrial com a separação 
entre força de trabalho e meios de produção. 
II- o aumento da oferta de mercadorias e serviços em relação à procura provoca o aumento de 
seus preços. 
III- a expansão do socialismo durante o século XX ocorreu, em alguns países como Cuba e China, 
através de processos revolucionários. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) todas as afirmativas 
b) I e III 
c) II e III 
d) I e II 
e) Apenas I  
 
8. Desde o seu surgimento, o capitalismo passou por diferentes fases de aperfeiçoamento, 

assim,  considerando o seu processo de desenvolvimento, o capitalismo foi classificado em três 



fases:  capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Desta forma, nas 

frases abaixo há características de cada fase do capitalismo.  

 

________________________________ Nessa fase a acumulação  de capital e as crescentes 

exigências do consumidor levaram os donos das oficinas manufatureiras a introduzir inovações 

na forma de produzir mercadorias, foi caracterizada pela intensa utilização de máquinas 

movidas à vapor. 

________________________________ Nessa fase ocorreu um grande aumento da produção 

de mercadoria, o que multiplicou os lucros e elevou a concentração do capital. 

________________________________ É a fase atual, caracterizada pela integração entre 

capital industrial e capital bancário, havendo grandes operações de crédito, a fim de garantir 

capital para buscar inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção. 

________________________________ Foi a fase marcada pela expansão marítima européia – 

as grandes navegações iniciadas no século XV – nesse período houve um intenso comércio de 

mercadorias. 

 

9. A segunda metade do século XX foi marcada  pela regionalização do espaço mundial em dois 

sistemas de poder com interesses sociais, políticos e econômicos diferentes e opostos, estamos 

falando do capitalismo e do socialismo.   

Nesta questão são citadas,  características do sistema capitalista e do sistema socialista. 

ASSINALE  apenas as características que se referem ao SOCIALISMO: 

           

a) (    ) As atividades econômicas devem seguir um planejamento, onde o governo é que decide 

o que e como produzir, visando atender as necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. 

b) (     ) São as empresas que decidem como, onde, quanto e onde produzir, estabelecendo os 

preços e as condições de circulação das mercadorias. 

c) (     ) As empresas buscam oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis (que se pode 

obter), tentando conquistar mais consumidores. 

d) (   ) O Estado (governo) tem o compromisso de garantir à população a distribuição justa de 

bens e serviços. 

e) (     ) Os meios de produção (indústria, propriedades rurais, etc) pertencem 

predominantemente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. 

 

10. Temos a seguir , alguns dos principais aspectos do socialismo.  Assim, sobre os aspectos 

gerais do socialismo descritos abaixo,  assinale apenas a  AFIRMATIVA FALSA: 

 

a) (     ) Na verdade, o regime colocado em prática favoreceu uma classe de burocratas 

(dirigentes dos países) e  o que se viu foi a obtenção de privilégios desta classe , que impedia o 

povo de participar de suas decisões. 

b) (     ) Apesar das diferenças entre o socialismo real (o que foi implantado) e o idealizado ( 

criado) os países que adotaram este sistema apresentaram, durante décadas, indicadores 

sociais e econômicos semelhante aos dos países capitalistas ricos, com destaque para as áreas 

de educação, saúde,etc 

c) (   ) O modelo de governo instaurado na Rússia ( mais tarde URSS) e no Leste Europeu  seguiu 

fielmente as propostas originais do socialismo na forma como foi idealizado. 

                                 



11. Nas afirmativas descritas nesta questão, há aspectos tanto do socialismo, quanto do 

capitalismo.  

 

a- Nome que foi a ordem política mundial , em virtude das diferenças entre os sistemas 

econômicos, criando-se entre os países dois pólos de influência: um capitalista e outro 

socialista. 

b- Foi o maior símbolo da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. 

c- O fim deste país provocou grandes mudanças no cenário geopolítico mundial, principalmente 

o fim do socialismo na maioria dos países. 

d- É o principal objetivo da organização da produção, ou seja, do sistema capitalista. 

e - Nome dado ao  modelo de socialismo instaurado ( implantado)  na URSS e no Leste Europeu, 

pois não seguiu as propostas originais. 

 

A RESPOSTA QUE PREENCHE CORRETAMENTE A QUESTÃO É:  

A - (     ) a- Guerra Fria  b- União Soviética  c- Alemanha    d- Consumismo   e- Socialismo Ideal 

B - (     ) a- Ordem Bipolar   b- Guerra Fria    c- União Soviética   d- Lucro   e- Socialismo Ideal 

C - (   ) a- Ordem Bipolar   b- Muro de Berlim  c- União Soviética    d- Consumismo   e- Socialismo 

Ideal 

D- (  ) a- Ordem Bipolar    b- Muro de Berlim    c- União Soviética  d- Lucro   e- Socialismo Real 

 

   QUESTÕES : SOU CONSUMIDOR OU CONSUMISTA?!         

                   

12. Fazer compras é normal até determinado ponto, as vezes há pessoas que são movidas por 

uma compulsão por comprar. Assim devemos saber distinguir  um consumidor  de um 

consumista. 

 Numere as afirmativas abaixo, definindo as características da seguinte forma : 

   ( 1 ) CONSUMISTA         ( 2 ) CONSUMIDOR        

(      ) Compra produtos e serviços necessários para sua vida, sem exageros. 

(     ) Tem  uma compulsão por compras, caracterizada pela busca incessante de objetos novos 

sem que haja necessidade dos mesmos. 

(     )  Compra produtos e/ou serviços sem necessidade e consciência. 

(     )  É  descontrolado e se deixa influenciar pelo marketing das empresas que comercializam 

tais produtos e serviços. 

 

13.  “O CONSUMO NO MEIO ADOLESCENTE NÃO É MOTIVADO POR NECESSIDADES REAIS, mas 

pelo simples prazer e perspectiva da aceitação pelo grupo social .”   

EXPLIQUE  a afirmação acima. 

(Lembre-se de escrever um texto com uma linguagem adequada, letra legível, e explicar 

detalhadamente)                                                                                                           

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



14.  (PUC-PR) Associe as colunas: 

 

1 - Cartel 

2 - Truste 

3 - Monopólio 

4 - Oligopólio 

5 - Holding 

 

(   ) Domínio do mercado por uma única empresa. 

(   ) Domínio do mercado por poucas empresas. 

(   ) Fusão de várias empresas para dominar o mercado. 

(   ) Organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. 

(   ) Acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. 

 

15. Existem várias denominações para as junções de empresas, tais como monopólios e 
oligopólios. Há ainda outras modalidades de concentração de capitais. Dentre elas, é possível 
destacar o cartel, que se define: 

a. pela autonomia administrativa das empresas, mas que dividem o mercado entre elas, 
através principalmente do controle de preços. 

b. pela compra de ações por parte de instituições financeiras, que passam a controlar uma 
série de empresas de diferentes setores econômicos. 

c. pelo controle exercido por um grupo de empresas sobre a produção e venda de 
determinadas mercadorias ou ramos econômicos. 

d. pela prática de compra de empresas menores por parte de uma maior, negociando 
posteriormente a divisão do mercado com o que restar das concorrentes. 

e. pela supressão da concorrência comercial, fazendo com que uma única empresa 
controle a produção e venda de mercadorias e serviços de determinado setor 
econômico. 

16. A inexistência de concorrência comercial entre empresas distintas em um determinado 
ramo da economia caracteriza o que chamamos de: 

a. Oligopólio. 
b. Truste. 
c. Monopólio. 
d. Cartel. 
e. Nenhuma das anteriores 

 
 
 


