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Atividades 

 

 Responder exercícios de fixação do capítulo 1 

Páginas: 58 a 66 

 

 Assistir vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=KZHfrjhqwFo 

 

 Responder atividade proposta abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZHfrjhqwFo


Atividade proposta 

 

1 - Assinale um dos eventos abaixo enumerados que não possui relação 

direta com o processo de globalização: 

a) A difusão dos comércios localizados em oposição às corporações 

internacionais. 

b) A formação de blocos econômicos regionais. 

c) A propagação do inglês como idioma universal. 

d) O “encolhimento” do mundo graças à redução das dificuldades de 

comunicação e transporte entre as diferentes regiões do planeta. 

 

 

2 - O processo de Globalização consolidou-se no Brasil a partir da década 

de 1990, tendo como principais características as questões a seguir, exceto: 

a) Expansão do sistema econômico neoliberal. 

b) Frente de ampla abertura comercial para o mercado externo. 

c) Flexibilização das frentes de trabalho. 

d) Transferência de patrimônio privado para o poder público. 

e) Imigração de empresas multinacionais. 

 

 

3 - (UFAM) São características da Globalização: 

a) A adoção do Toyotismo como modelo para a reorganização da 

produção, a restrição dos mercados e a valorização tecnológica. 

b) O estabelecimento de redes comerciais, com valorização do capital 

mercantil e o aumento do controle estatal na economia. 

c) A adoção de políticas neoliberais, a desregulamentação da economia e 

diminuição dos índices de robotização na indústria. 

d) A dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas 

sociais e direitos trabalhistas. 

e) A formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o 

avanço do capital financeiro. 

 

 

4 - (UFC) O processo de globalização tem, na atualidade, provocado 

grandes mudanças, tanto nas esferas econômica, financeira e política 

quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. 

A esse respeito, é possível afirmar, de modo correto, que: 

a) A maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada 

nos países subdesenvolvidos. 



b) O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são 

fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. 

c) O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor 

industrial, fortalecendo, assim, as empresas estatais. 

d) As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se 

da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

e) Os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo único 

de formação de alianças para defender a autonomia política dos países 

membros. 

 

 

5 - (UNEAL) Leia a frase para responder à questão. Fenômeno decorrente 

da implementação de novas tecnologias de comunicação e informação, isto 

é, de novas redes técnicas, que permitem a circulação de ideias, mensagens, 

pessoas e mercadorias num ritmo acelerado, e que acabaram por criar a 

interconexão entre os lugares em tempo simultâneo. PCN Geografia. 

A descrição revela o fenômeno da 

a) conurbação. 

b) metropolização. 

c) globalização. 

d) revolução industrial. 

e) favelização. 
 


