


CAPITALISMO X SOCIALISMO 
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CAPITALISMO
As relações de produção capitalistas
baseiam-se na propriedade privada dos
meios de produção pela burguesia, que
substituiu a propriedade feudal, e no
trabalho assalariado, que substituiu o
trabalho servil do feudalismo. O
capitalismo é movido por lucros, portanto,
temos duas classes sociais: a burguesia e
os trabalhadores assalariados.
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O CAPITALISMO COMPREENDE 
QUATRO ETAPAS:

01- PRÉ-CAPITALISMO: o
modo de produção feudal
ainda predomina, mas já
se desenvolvem relações
capitalistas.
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02- CAPITALISMO COMERCIAL: a maior parte dos lucros concentra-se
nas mãos dos comerciantes, que constituem a camada hegemônica
da sociedade, o trabalho assalariado torna-se mais comum.
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03- CAPITALISMO INDUSTRIAL: com a revolução industrial, o capital
passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornam à
atividade econômica mais importante; o trabalho assalariado
firma-se definitivamente;
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04- CAPITALISMO FINANCEIRO: os
bancos e outras instituições
financeiras passam a controlar as
demais atividades econômicas,
através de financiamentos à
agricultura, à indústria, à pecuária
e ao comércio.
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01- O capitalismo financeiro é também chamado de “capitalismo
monopolista”. Assinale a alternativa que apresenta a característica que
melhor indica o uso dessa denominação:

a) legalização dos cartéis

b) avanço do neocolonialismo sobre o terceiro mundo

c) criação dos blocos econômicos

d) formação de empresas multinacionais

e) Surgimento de empresas estatais
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02- Com os avanços técnicos, o capitalismo reinventou-se e passou a viver
naquilo que muitos autores consideram como a sua era informacional,
marcada pela evolução tecnológica que se materializou, principalmente, nos
meios de transporte e comunicação. Essa transformação gerou uma profunda
modificação na forma como se produz o espaço geográfico.

O principal motor técnico e histórico que permitiu a formação do Capitalismo
Informacional foi:

a) a globalização

b) o fim do mercado financeiro

c) a revolução na publicidade

d) a invenção da biotecnologia

e) a terceira revolução industrial
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ESPAÇO GEOGRÁFICO MUNDIAL: 
PAÍSES DESENVOLVIDOS X 

SUBDESENVOLVIDOS

Existem inúmeras divisões do espaço
geográfico mundial, mas podemos
separar duas formas de regionalização
mais conhecidas e utilizadas.

I.critérios naturais

II.critérios sociais ou político-econômicos

Norte (países ricos e industrializados)

Sul (países pobres ou subdesenvolvidos).
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IDH usava os três índices:

01- Índice de educação:

O primeiro, com peso dois, é a taxa de alfabetização de pessoas com quinze
anos ou mais de idade — na maioria dos países, uma criança já concluiu o
primeiro ciclo de estudos (no Brasil, o Ensino Fundamental) antes dessa idade.
Por isso a medição do analfabetismo se dá, tradicionalmente a partir dos 15
anos de idade.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo


02- Longevidade:
O item longevidade é avaliado
considerando a expectativa de vida
ao nascer. Esse indicador mostra a
quantidade de anos que uma
pessoa nascida em uma localidade,
em um ano de referência, deve
viver. Reflete as condições
de saúde e de salubridade no local,
já que o cálculo da expectativa de
vida é fortemente influenciado pelo
número de mortes precoces.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salubridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_precoce


03- Renda:
A renda é calculada tendo como base o PIB per capita (por pessoa) do país.
Como existem diferenças entre o custo de vida de um país para o outro, a renda
medida pelo IDH é em dólar PPC (Paridade do Poder de Compra), que elimina
essas diferenças.

13

https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paridade_do_Poder_de_Compra

