
 
 

LISTA DE ATIVIDADES 9° ANO 

REGISTRE EM SEU CADERNO AS QUESTÕES DISCURSIVAS 

                      

1. Escreva V para verdadeiro e F para falso sobre as principais características do capitalismo.  

(   ) No sistema capitalista, o escambo (modalidade de trocas) é a forma mais usada nas negociações.  
(   ) Um grande problema do mundo capitalista são as diferenças de níveis de desenvolvimento entre 
os países.  
(  ) Na economia de mercado, quase tudo o que se produz destina-se à subsistência das pequenas 
comunidades rurais.  
(   ) A admissão e a demissão dos trabalhadores é uma atribuição do capitalismo, pois ele é o dono 
do capital e da propriedade.  
 
2. Analise os itens abaixo e enumere corretamente do acordo com as características de cada fase 
do capitalismo:  
 

1- Capitalismo Comercial   2- Capitalismo Industrial   3- Capitalismo Financeiro 
 
(  ) Período caracterizado pela utilização de máquinas. 

(  ) Marcado pela expansão marítima e pela acumulação de capital. 

(  ) Período que se encontra a divisão de tarefas e pelo emprego da mão-de-obra assalariada. 

(  ) Incorporação ou criação de bancos, integração entre capital industrial e capital financeiro. 

(  ) As principais formas de produção neste período eram artesanato e manufatura. 

 
3. Caça-palavras - Socialismo e Capitalismo.  

 

a) Período de grande conflito ideológico 
entre o socialismo e o 
capitalismo.____________________ 

b)  Maior potência 
capitalista.___________________ 

c) Sinônimo de trabalhadores. 
__________________ 

d) Aqueles que detêm os meios de 
produção. 
______________________________ 

e) Todo capitalista 
busca.______________________ 

f) No capitalismo é comum a 
___________________. 
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g) Quando o meio de produção passa 
para o controle do Estado. 
_________________________________ 

h) Quando o meio de produção passa 
para o controle 
privado.__________________________ 

i) 3ª fase do 
capitalismo._______________________ 

j) País onde ocorreu a Revolução 
Industrial.________________________ 

________________________________ 

k) Sistema econômico que se opõe 
ao sistema 
capitalista.________________________
___________ 

l) Foi grande potência do 
capitalismo comercial. 

_________________________________
___________ 

 
4. Se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi 
respectivamente:  
 
a) industrial, financeiro, informacional e comercial 
b) comercial, industrial, financeiro e informacional 
c) liberal, industrial, informacional e comercial 
d) financeiro, informacional,  imperialista e commercial 
 
5. Assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo :  
a) Propriedade privada dos meios de produção; economia de mercado; lei da oferta e da procura ; 
proibição do lucro. 
b) Propriedade privada dos meios de produção; economia de mercado; lei da oferta e da procura ; 
lucro. 
c) Propriedade pública dos meios de produção; economia de supermercado; lei da consulta e da 
procura ; gasto. 
d) Propriedade pública dos meios de produção; economia de mercado; lei da oferta e da procura ; 
lucro. 
 
6. QUESTÕES DO TEXTO : 
 
SOU CONSUMIDOR OU CONSUMISTA?!    
  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. 
 
7. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande 
potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças (UE e China) que se apresentam 
como grandes potências econômicas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, podemos dizer que 
vivemos em um mundo:  
a) unipolar 

http://www.brasilescola.com/psicologia/consumismo.htm##


b) unimultipolar 
c) pluropolar 
d) multipolar 
e) bélico-econômico 

 
 
8. Preencha as lacunas dos textos abaixo com as palavras “socialismo e capitalismo” observe as 

imagens atentamente:  

 

 

 

9.Sobre o capitalismo é incorreto afirmar: 
 
I. Capitalismo é o sistema socioeconômico em que os meios de produção  e o capital são 
propriedade privada, ou seja, tem um dono. 
II. Antes do capitalismo, o sistema predominante era o Feudalismo, cuja riqueza vinha da exploração 
de terras e também do trabalho dos servos. 
III. Os proprietários dos meios de produção são a maioria da população e os não-proprietários vivem 
dos salários pagos em troca de sua força de trabalho. 
 
Está incorreta a alternativa: 
a.I             b.II            c.III               d.I e III 
 
10. São características do capitalismo:  

Assinale as alternativas corretas: 

a) As mercadorias são destinadas para a venda e não para o uso pessoal. 

b)Os trabalhadores recebem um salário em troca do seu trabalho. 

C)As negociações são feitas com dinheiro. 

d)O capitalista pode admitir ou demitir trabalhadores, já que é dono de tudo.  

 

http://guerrafriaegnps.blogspot.com.br/2011/05/causas_ 
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11. Complete adequadamente as frases a seguir com as palavras do quadro.  

PROLETARIADO / TÉCNICO-CIENTÍFICO / INFORMACIONAL / MONOPOLISTA / COLETIVA / 

CAPITALISTAS / MONOPÓLIOS / ECONOMIA / SOCIALISMO / MEIOS DE PRODUÇÃO / 

INDUSTRIALIZADOS / BURGUESIA / NEOCOLONIALISMO / GLOBALIZAÇÃO / TRABALHADORES / 

IMPOSTOS / ESTADO / NEOLIBERAIS 

a) Na economia capitalista, os __________________ são os donos dos __________________ e do 

capital, enquanto os __________________ vendem a sua força de trabalho para produzir as 

mercadorias.  

b. Até as primeiras décadas do século XX, havia basicamente duas classes sociais: a 

__________________ – detentora dos meios de produção – e o __________________ – formado 

pelos trabalhadores.  

c.)O __________________ corresponde ao processo de conquista de novos mercados, principalmente 

na África e na Ásia, os quais seriam os consumidores dos produtos __________________ fabricados 

nos países europeus. 

 d) No capitalismo __________________ ou financeiro, os __________________ aproximam-se dos 

governos de muitos países para conseguir vantagens, como redução de __________________ e 

ampliação de seu poderio comercial.  

e) O capitalismo de __________________, que prevaleceu entre as décadas de 1930 a 1970, 

caracteriza-se pela interferência direta dos governos na __________________.  

f) Na __________________ da economia, tem sido importante o papel da revolução 

__________________ ou __________________, uma vez que ela amplificou os fluxos de informações, 

pessoas, capitais e produtos pelo mundo.  

g) O __________________ foi adotado primeiramente na União Soviética difundiu-se, mais tarde, no 

restante do mundo, com destaque na porção leste da Europa. 

 h) O princípio básico do socialismo está na propriedade __________________ dos meios de produção, 

como as terras, as fábricas e os bancos. 

 i) Desde 1980, os __________________ pregam uma menor participação do Estado na vida 

econômica e social a fim de diminuir dívidas, facilitar o livre deslocamento do capital, o 

aprimoramento tecnológico e o desenvolvimento. 

12. Escreva V para verdadeiro e F para falso sobre as principais características do capitalismo.  

(   ) No sistema capitalista, o escambo (modalidade de trocas) é a forma mais usada nas negociações.  

(   ) Um grande problema do mundo capitalista são as diferenças de níveis de desenvolvimento entre 

os países.  

(   ) Na economia de mercado, quase tudo o que se produz destina-se à subsistência das pequenas 

comunidades rurais.  



(   ) A admissão e a demissão dos trabalhadores é uma atribuição do capitalismo, pois ele é o dono do 

capital e da propriedade. 

13. Quais são as fases do processo de desenvolvimento do capitalismo? 

14. Responda. 

 a) Cite dois exemplos de meios de produção.  

b. qual é o objetivo do modo de produção capitalismo 

15. Leia o poema e observe a imagem para responder as atividades.  

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal  

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantas noivas ficaram por casar 

 Para que fosses nosso, ó mar!  

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena  

Se a alma não é pequena.  

Quem quer passar além do Bojador  

Tem que passar além da dor.  

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  

Mas nele é que espelhou o céu.  

PESSOA, Fernando. Mar Português. Obras poéticas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. p. 2. v. único.  
 

 

 
 

Monumento aos Descobrimentos homenagem aos portugueses que se lançaram ao mar no 

período das Grandes Navegações. Rio Tejo, Lisboa, Portugal. Disponível em: < http://www.egeac.pt/v2/wp-

content/uploads/2015/09/padrao_dos_descobrimentos.jpg>. Acesso em: 30 out. 2018. 

 

a) A que fase do capitalismo os versos do poeta português Fernando Pessoa se relacionam? Justifique sua 

resposta. 

b) Descreva as características do tipo de capitalismo a que se refere o poema. 


