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1- Conhecendo os conceitos apresentados, responda.
a) Qual é a importância de criarmos as regiões no mundo?
A regionalização do mundo torna possível compreender como um fenômeno se distribui no espaço ou
as características comuns de determinadas áreas, por exemplo, sendo utilizados por governos,
instituições de pesquisa e ensino, de modo a orientar políticas públicas, divulgação de dados e
pesquisas científicas.
b) Quais as regionalizações apresentadas na tabela?
-Regionalização em países Centrais e Periféricos (período do Imperialismo e Neocolonialismo);
-Regionalização em países de Primeiro, Segundo e Terceiro mundo (Guerra Fria);
-Regionalização em países do Norte e do Sul (pós-Guerra Fria).
c) Como podemos perceber o Imperialismo nos dias atuais, o chamado Neoimperialismo?
Podemos perceber o Imperialismo nos dias atuais, o Neoimperialismo, por meio da dominação cultural
que é facilitada pelas tecnologias de comunicação e informação, como a internet. Como exemplo
podemos citar a presença da língua inglesa em nosso cotidiano, ou ainda, os personagens de filmes,
séries e revistas em quadrinhos, que além de difundir a cultura das potências econômicas atuais
(principalmente os EUA), ajudam a legitimar suas ações militares e econômicas.
2- Escreva as características da Guerra Fria.
A Guerra Fria foi marcada pelo mundo bipolar, pela corrida armamentista, espacial e olímpica. Não
houve conflito armado entre as duas superpotências (EUA – capitalista – e – URSS – socialista), mas
um delicado equilíbrio de poder, que ficou conhecido como a paz armada. Essas superpotências
financiaram conflitos armados locais, como a Guerra do Vietnã.
3- Assinale a alternativa correta em relação à regionalização do mundo.
a) O processo da regionalização mundial deve sempre obedecer a critérios naturais.
b) Classificar o mundo em regiões é a única forma de países orientarem suas economias e as relações
geopolíticas entre si.
c) A regionalização do mundo ajuda no estudo, pesquisa e divulgação de dados relacionados a diversos
temas sobre os países.
d) Os países integrantes de uma região precisam ser homogêneos em suas características.
4- Explique como se organizava a regionalização do espaço mundial no imperialismo.
No período imperialista o que determinava riqueza e poder de um país era, sobretudo, a sua
industrialização. Neste contexto, o mundo era regionalizado em países centrais – fortemente
industrializados e forte dominação tecnológica, econômica e militar – e em países periféricos –
exportadores de gêneros primários (produtos da agropecuária e do extrativismo mineral), que possuem
dependência econômica.

5- Na regionalização Norte e Sul do mundo, que caracterizou o mundo pós-Guerra Fria,
a) a Austrália é classificada como um país do Norte.
b) toda a América do Norte faz parte dos países do Norte.
c) os países ao norte da Linha do Equador são considerados do Norte.
d) os países classificados como Sul são os mais ricos e desenvolvidos.
6- Caracterize a chamada Nova Ordem Mundial.
Refere-se ao período de grande expansão capitalista, com maior integração dos países, que formam
blocos econômicos. Também é marcada pelo mundo multipolar, em que os polos de poder centrais são
Estados Unidos (influência na América), Europa (influência na África) e Japão (influência na Ásia).
7- Caracterize a regionalização mundial no período da Guerra Fria.
Durante a Guerra Fria o mundo foi regionalizado em:
-Primeiro Mundo – países capitalistas com elevado nível de industrialização e qualidade de vida;
-Segundo Mundo – bloco socialista;
-Terceiro Mundo – países capitalistas com pouca ou nenhuma industrialização e baixos indicadores
sociais.
8- Defina blocos econômicos. Dê exemplos.
Integração econômica entre os países, através de acordos e tratados, com o objetivo de fortalecer a sua
economia e torná-los mais competitivos no mercado internacional. Como exemplos pode-se citar o
NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte); MERCOSUL (Mercado Comum do Sul),
Caricom (Comunidade do Caribe), entre outros.
9- O nome da regionalização Norte e Sul remete, UNICAMENTE, à localização dos países nos hemisférios
Norte e Sul? Justifique.
Não. Esta regionalização não coincide com a divisão do mundo em Hemisfério Norte e Sul, definida
pela linha do Equador. Há países considerados desenvolvidos no Hemisfério Sul e países considerados
menos desenvolvidos no Hemisfério Norte.
10- Complete a tabela.
Países Centrais

Constituem pequeno número de Estados com economia baseada na
indústria e na exportação de seus produtos.

Países Periféricos

Economia baseada na exportação de produtos primários e
caracterizados pela forte dependêcia econômica e tecnológica.

Na economia globalizada surgiu Devido a diminuição ou eliminação das barreiras alfandegárias entre
a regionalização em blocos os países para estimular a circulação de mercadorias e de capitais.
econômicos

