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1. 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 
 
2. “Nos últimos vinte anos o Brasil tem desenvolvido novas formas técnicas e organizacionais, como a 

informatização e a automação nas atividades agropecuárias, na indústria e nos serviços, os atuais tipos de 

contratação e as políticas trabalhistas conduziram, entre outros aspectos, a um aumento do desemprego e da 

precarização das relações de trabalho. 

” SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. p. 220. (Texto adaptado). 

A implicação das mudanças tecnológicas no mundo do trabalho, no Brasil, sugeridas no texto, estão identificadas 

na alternativa: 

a) A redução dos postos de trabalho nas atividades agropecuárias e industriais foi compensada pelo investimento 

dos setores público e privado em postos de trabalho nos grandes centros urbanos. 

b) As ampliações das necessidades produtivas, sobretudo a partir da revolução das telecomunicações, têm 

contribuído para o aumento do desemprego no setor informal da economia. 

c) As novas formas de contratação de trabalho, principalmente a terceirização, são um dos indicadores de que as 

relações de emprego se tornaram precárias, o que foi acompanhado da redução da renda do trabalhador 

brasileiro. 

d) A crescente diversificação das profissões atende às novas necessidades produtivas do mercado, no entanto é 

responsável pelo crescimento do desemprego no setor de serviços e na economia informal do país. 

e) O crescimento e a distribuição dos polos regionais de informática pelo território nacional foram responsáveis 

pela redução dos subempregos, na medida em que se absorveram os desempregados do mercado formal. 

 

3. “Segundo o “Relatório de Investimento Estrangeiro Direto 2013” (fDi Report 2013)[1], produzido pelo grupo 
inglês “Financial Times”, [...] há uma tendência de terciarização da economia global, o que significa afirmar que o 
volume de investimentos passa agora a se concentrar na área de serviços, destacando-se que nos últimos cinco 

anos ele tinha se concentrado na formatação de plataformas industriais em diversos países [...]”. 
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(BLUM, G. Tendências da terciarização da economia global: principais setores de “Invest imento Estrangeiro 

Direto”. Ceiri Newspaper. Disponível em: http://www.jornal.ceiri.com.br). 

 

Um dos fatores, em termos macroeconômicos, que mais facilitaram a terciarização da economia foi: 

a) o avanço da globalização e a implantação de tecnologias no mundo do trabalho. 

b) a difusão de perspectivas econômicas intervencionistas pelo mundo. 

c) a diminuição das desigualdades entre as diferentes classes sociais. 

d) a reafirmação das atividades primárias como centro da economia. 

e) o deslocamento financeiro para as atividades industrializadas. 

 

4. Na tabela, estão apresentados os percentuais da população brasileira ocupada por atividade econômica em 
2009. 

 
a) De acordo com os dados, 60,9% da população brasileira encontram-se no setor terciário, percentual 

semelhante ao dos países desenvolvidos. Estabeleça a diferença qualitativa existente, neste caso, entre o 

contexto brasileiro e o dos países desenvolvidos. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

b) Identifique, também, a região brasileira com maior percentual de população ocupada no setor terciário e 

justifique essa situação. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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