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Unidade 8

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

Coluna A Coluna B Coluna C

(A) Artesanato  (C)  Século XVIII

(D)  Divisão do trabalho, predomínio da 
eletricidade, invenção do motor de 
combustão, do automóvel, do telefone e 
do telégrafo.

(B) Manufatura 
(A)  Século XII ao 

XIV
(A)  O trabalhador realiza sozinho todas as 

etapas de produção.

(C)  Indústria: 
Primeira 
Revolução 
Industrial

(D)  Século XIX
(E)  Utilização de computadores e robôs 

para realizar tarefas repetitivas, perigosas 
ou precisas.

(D)  Indústria: 
Segunda 
Revolução 
Industrial

(E)  A partir de 
1970

(B)  Trabalho em equipe, divisão de tarefas e 
uso de máquinas simples, como o tear 
manual.

(E)  Indústria: 
Terceira 
Revolução 
Industrial

(B)  Século XV ao 
XVII

(C)  Grandes transformações na produção 
de bens, com a introdução de 
máquinas, como o tear mecânico.

2. 

a) A primeira imagem mostra as atividades sendo executadas por operários, ao passo que a 
segunda mostra a presença de robôs no processo. 

b) Primeira imagem – Segunda Revolução Industrial. 
Segunda imagem – Terceira Revolução Industrial.

3. 

a) À primeira imagem. 

b) No artesanato, o trabalhador realiza sozinho todas as etapas de produção, já que a divisão 
de trabalho praticamente inexiste. No fordismo, cada trabalhador realiza uma única e 
repetitiva tarefa. O tempo é rigorosamente controlado, e o operário perde a noção da 
produção como um todo. 



2

4. 

a) São exemplos a eletrônica, a informática, as telecomunicações e a biotecnologia. 

b) Os robôs executam tarefas repetitivas, perigosas ou precisas, em ambientes inadequados 
para os seres humanos, com temperaturas bastante elevadas ou muito baixas, sem ar ou 
muito escuros. Eles não correm o risco de adquirir doenças ou sofrer acidentes. Entretanto, 
a robotização pode aumentar o desemprego, já que muitas das tarefas antes realizadas por 
pessoas passaram a ser feitas por robôs. 

c) Não. Diferentemente do que ocorria no fordismo, as empresas atualmente necessitam 
de trabalhadores participantes, com maior nível de escolaridade, que conheçam todo 
o processo de produção e que façam sugestões para aumentar a competitividade da 
empresa.

5. 

Primeira imagem: 

Forma de produção: indústria de beneficiamento.

Uso de matéria-prima e energia: indústria leve.

Destino da produção: indústria de bens de consumo.

Desenvolvimento tecnológico: indústria tradicional.

Segunda imagem:

Forma de produção: indústria de construção.

Uso de matéria-prima e energia: indústria leve.

Destino de produção: indústria de bens de consumo. 

Desenvolvimento tecnológico: indústria tradicional.

6. A primeira pode ser classificada como indústria de bens de consumo não duráveis e a 
segunda refere-se a bens de consumo duráveis. 

7. Alternativas II e V.

8. 
a) V

b) V

c) F

d) V

e) F
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9. 

a) Setor terciário. Comércio e prestação de serviços.

b) Agricultura, pecuária e extrativismo. Proporcionalmente, no Egito há mais pessoas 
empregadas nesse setor, enquanto nos Estados Unidos há menos pessoas. 

c) No Brasil, de cada 100 trabalhadores, 59,2 estão empregados no setor terciário. 

10. 

a) V

b) V

c) F

d) F

e) F

11. 

a) F

b) V

c) V

d) F

e) V

12. 
O setor terciário reúne as atividades de comércio e serviços. O comércio consiste na 

compra e venda de mercadorias entre pessoas, empresas e países. O comércio interno 
é aquele em que as relações de compra e venda de mercadorias ocorrem dentro de um 
país; já no comércio externo, essas relações ocorrem entre países. 

Os serviços compreendem diversas atividades econômicas diretamente envolvidas 
na satisfação das necessidades humanas. Essas atividades têm se expandido em muitos 
países, principalmente por causa da automação do setor secundário e do aumento da 
renda de parte da população, que eleva o poder de compra e a procura por serviços como 
cultura, turismo e lazer.

13. 

a) A terceirização é a prestação autônoma de serviços, ou seja, o trabalhador não possui 
vínculo empregatício com a empresa à qual presta serviços.

b) A terceirização reduz os custos da empresa e permite que ela concentre os investimentos 
nas atividades mais rentáveis. 
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c) Os trabalhadores terceirizados ganham, em média, um terço a menos do que os demais 
assalariados formais. 

14. 

a) O turismo aumenta o consumo e a produção de bens e de serviços, gerando muitos 
empregos diretos e indiretos.

b) O aumento da renda dos brasileiros, do trabalho formal e do acesso ao crédito.

c) Lazer, compras, cultura, ciência, tratamento de saúde, negócios e congressos.

15. 

a) Comércio varejista informal.

b) O aumento do trabalho informal está relacionado, principalmente, à expansão do 
desemprego. No trabalho informal, os trabalhadores não possuem carteira de trabalho 
assinada e, consequentemente, não têm acesso aos direitos trabalhistas, como férias 
remuneradas, décimo terceiro salário, licença-maternidade ou licença-paternidade e 
aposentadoria.


