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 Exercícios Setores da Economia e as Relações 
com o Trabalho 

 
1. População Economicamente Ativa da França 
 

 
Adaptado de ADOUMIÉ, Vincent et al. Histoire-Géographie, 3e. Paris: Hachette Éducation, 2006. 

 
A divisão da população economicamente ativa por setores de atividades, ainda que imprecisa, é 
um dos indicadores das relações de produção e de trabalho em cada país. O processo retratado 
no gráfico e uma explicação adequada para sua ocorrência, no momento histórico considerado, 
estão contidos na seguinte alternativa: 

a) Terciarização da economia – reorganização do modelo industrial no mundo. 
b) Precarização do emprego – aumento da estratégia de subcontratação de empresas. 
c) Diminuição da riqueza – carência de profissionais para setores essenciais da economia. 
d) Especialização da mão-de-obra – elevação do nível médio de qualificação dos 

trabalhadores. 
 
 
2. (UFV-MG) Na maior parte dos países subdesenvolvidos, as diversas atividades do setor 
terciário ocupam uma porção relativamente muito importante da população ativa total (...), na 
realidade o setor terciário desses países aparece nitidamente hipertrofiado.  

(Adaptado de: LACOSTE, Yves. "Geografia do subdesenvolvimento". São Paulo: Difel, 1966.) 
 
Das afirmativas abaixo, relativas à hipertrofia do setor terciário, assinale a VERDADEIRA: 

a) Nos países subdesenvolvidos o setor terciário é hipertrofiado, pois ocupa grande parte da 
população ativa, sendo constituído por profissionais de alto nível de qualificação e 
especialização. 

b) Nos países subdesenvolvidos a hipertrofia do setor terciário acontece pelo elevado número 
de pessoas empregadas neste setor, o que mostra sua importância no desenvolvimento 
desses países. 
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c) Nos países subdesenvolvidos o crescimento do setor terciário se dá basicamente pelo 

aumento do desemprego nos setores primário e secundário e do subemprego. 
d) Nos países subdesenvolvidos o aumento do setor terciário indica um grande 

desenvolvimento econômico, pois esse setor é igualmente amplo nos países 
desenvolvidos. 

e) Nos países subdesenvolvidos o setor terciário é hipertrofiado porque é maior que nos 
países desenvolvidos. 

 
 
3. A Favelização no Rio de Janeiro 
“Desde que, em 1993, freqüentei por dez meses a favela de Vigário Geral para escrever “Cidade 
Partida”, muita coisa piorou no quadro da violência no Rio. (...) 
 
[Nesse espaço de tempo, porém,] nem tudo foi retrocesso. Ao contrário, há que se comemorar os 
últimos anos o surgimento de importantes ações afirmativas em que se destacam os trabalhos de 
personagens como MV Bill, na Cidade de Deus; Jaílson de Souza e Silva, na Maré;  Celso 
Athayde, à frente da CUFA [Central Única das Favelas], entre outros. 
 
Estes movimentos se caracterizam pelo empenho em sair do gueto e ganhar visibilidade não 
pelos tiros de AR-15, mas pelos sons, cores e gestos da arte e da cultura.” 

(VENTURA, Zuenir. A cultura une o que a economia separa. O Globo, 02/04/2006.) 
 
As frases de Zuenir Ventura expressam um ponto de vista sobre as ações afirmativas realizadas 
por diversos grupos na tentativa de redução da distância entre “asfalto” e “favela”. Para o autor, 
essas ações afirmativas decorrem da: 

a) Atuação social do terceiro setor 
b) Formação de novas agremiações políticas 
c) Entrada de investimentos produtivos nas áreas de periferia 
d) Produção de programas sociais pelos governos municipal e estadual 
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O narcotráfico se expandiu por todo o mundo, promovendo diversos fluxos de circulação das 
drogas. Considerando a representação feita no mapa, a geografia mundial da produção, 
distribuição e do consumo das drogas permite estabelecer a seguinte associação entre agentes e 
setor econômico predominante nos países em que se encontram: 

a) Fabricantes - terceiro setor 
b) Plantadores - setor secundário 
c) Consumidores - setor terciário 
d) Distribuidores - setor primário 

 
 
5. (UPE/2014) O texto a seguir apresenta uma afirmação separada da outra pela palavra 
PORQUE.  
 
“A maior parte da população economicamente ativa do Brasil, em suas diversas regiões, exerce 
atividades profissionais no Setor Primário PORQUE o ritmo de crescimento da população 
brasileira decresce, a população idosa aumenta de forma significativa e o país passa por uma 
fase de transição demográfica.“ 
 
Assinale: 

a) Se a afirmação é verdadeira e a razão uma afirmação falsa.  
b) Se a afirmação e a razão são verdadeiras.  
c) Se a afirmação é falsa e a razão uma afirmação verdadeira, mas que não justifica a 

afirmação.  
d) Se a afirmação e a razão são falsas.  
e) Se a afirmação é verdadeira e a razão uma afirmação também verdadeira e justifica a 

afirmação.  
 
 
6. (UPE/2014) A desregulamentação, que aumenta no mercado de trabalho brasileiro, faz crescer 
um fenômeno econômico que vem sendo bastante estudado pela Geografia Humana e 
Econômica. Com esse fenômeno, proliferam as pequenas empresas sem funcionários com 
vínculo empregatício que prestam serviços. De 2002 a 2008, esse fenômeno cresceu 
aproximadamente 22% nas regiões metropolitanas do país.  
 
A que fenômeno estamos nos referindo?  

a) Desqualificação Profissional  
b) Crescimento do Setor Binário  
c) Expansão da Terceirização  
d) Desregulamentação Terciária da População Inativa  
e) Globalização do Setor Secundário 
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 Gabarito 
 

1. A 
2. C 
3. A  
4. C  
5. C  
6. C  


