
Hoje o comércio realizado em nosso 
país e na maioria do mundo é feito 

através da compra e venda de 
mercadorias. Além do comércio 

praticado em feiras livres e lojas, há o 
comércio entre municípios, estados, 
países ou blocos econômicos: Nafta, 

Mercosul, União Europeia etc.
 Os principais centros comerciais do 
CE são: 

.
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: Castanha de caju, 
lagosta, confecções, cera de 
carnaúba, couro e calçados.

: Máquinas, 
derivados do petróleo e trigo, 

aparelhos eletrônicos, remédios, 
carros, roupas, brinquedos, 

calçados e confecções.
 O Ceará ocupa a primeira posição 

do Nordeste na exportação de 
produtos pesqueiros como filé de 

peixe e camarão liderando a 
exportação de peixes ornamentais.
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O  instituiu o período de defeso 
da lagosta para garantir a reprodução da 
espécie, de 1º de janeiro a 30 de abril. 

Tal medida tem como objetivo  impedir a 
pesca predatória até que a lagosta 
alcance o tamanho exigido para a 

exportação, ou seja, 13 cm de cauda 
para a lagosta  e 11 cm para a 

A lagosta é um prato bastante caro e é 
servido nos principais hotéis do nosso 

estado.



Coordenadoria da Educação 
em Tempo Integral - COETI 

/ SEDUC

EXTRATIVISMO VEGETAL 

Da Carnaúba podemos aproveitar tudo. 
A raiz é usada como remédio, o fruto 

serve de alimento para o gado, o caroço 
fornece óleo, a folha fornece cera para 

velas, vernizes, papel-carbono e isolante. 
Os maiores carnaubais do estado do 
Ceará encontram-se no litoral e nas 

várzeas dos rios como o Jaguaribe, o 
Acaraú e o Coreaú.
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O comércio de Fortaleza conta com mais de 
40.ooo estabelecimentos, primando pela 
diversificação. No setor de serviços, o turismo 
é a atividade que mais cresce na cidade, 
destacando-se como um dos mais 
importantes polos turísticos do Brasil, 
possuindo excelente rede hoteleira.

 é uma das metrópoles regionais do 
Brasil, polarizando os municípios de caucaia, 
Maranguape, Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, 
Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Horizonte, 
Pacajus, São Gonçalo do Amante e Paracuru.
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  comercializamos cerce de 127 itens, 
com destaque para a castanha de 
caju(US$67,9 milhões), calçados(US$ 57,1 
milhões), lagosta(US$ 25,8 milhões) e 
camarão(US$ 9,2 milhões).

 - ainda é considerado pequeno o 
comércio de exportação com a China, só com 
8 itens. Dentre os principais estão: 
Granito(US$ 4,7 milhões) e couros e 
peles(US$939 mil)

- Exportamos couros e 
peles(US$7,2 milhões) e calçados(US$ 587 
mil).



1.Que fatores  internos e 
externos podem influenciar no 
desenvolvimento do comércio? 
A mídia seria um deles? 

2.Destaque as cidades do nosso 
estado mais desenvolvidas 
comercialmente e explique por 
que são assim consideradas.

3. No contexto atual, de 
enfrentamento ao novo 
coronavírus, o Ceará importou 
muitos produtos da China. Que 
produtos foram esses? Pesquise o 
custo desses produtos.

4. Somos um dos maiores 
exportadores de lagosta do mundo. 
Por que esse alimento não é comum 
na mesa do cearense?

Exercitando



5.Reflita com seus colegas : 
qual a relação entre comércio, 
ciência e tecnologia?

6. A China se destacou no 
mundo inteiro no período crítico 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus. Essa nação 
exportou muitos produtos 
industrializados. Em que essa 
estratégia beneficiou o país?

7.O Comércio do Ceará 
destaca-se quanto aos 
produtos manufaturados ou 
industrializados? Como isso se 
reflete na economia?

8.Elabore um pequeno texto sobre 
o comércio do estado do Ceará em 
que apareçam os seguintes 
termos: bolsa de valores, 
globalização, inflação, lucro, 
consumo, exportação e blocos 
econômicos.

Exercitando


