GEOGRAFIA - 9º ANO
LISTA DE EXERCÍCIO 1
 GABARITO
ATENÇÃO!
Além do seu caderno e livro didático, utilize outras fontes de pesquisa para responder às questões.
1- Os conceitos de globalização e mundialização são diferentes mais estão relacionados. De que maneira a
mundialização está inserida no processo de globalização?
A globalização relaciona-se ao processo de integração desigual econômica, política, cultural e
financeira entre os diferentes países. Já o conceito de mundialização diz respeito às questões
econômicas.
2- Analise a letra de música “Pela Internet”, de Gilberto Gil.
Criar meu web site
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje

Que veleje nesse infomar
Que aproveite a vazante da
infomaré
Que leve um oriki do meu velho
orixá
Ao porto de um disquete de um
micro em Taipé

Um barco que veleje nesse infomar
Que aproveite a vazante da
infomaré
Que leve meu e-mail até Calcutá
Depois de um hot-link
Num site de Helsinque
Para abastecer [...]

A música aborda um conjunto de tecnologias essenciais para o processo de globalização. Escreva que
conjunto de tecnologias são essas.
A música “Pela Internet” aborda o uso das tecnologias de comunicação e informação.
3- De que maneira a globalização afeta a cultura dos diferentes locais do mundo?
A globalização por aproximar os lugares, tanto física quanto virtualmente (encurtamento das
distâncias graças a evolução tecnológica), tende a tornar dominantes ou globais as culturas dos países
hegemônicos. Em geral, locais com menor inclusão digital, afastados dos centros de poder ou que são
residentes ao que “vem de fora” tendem a ter a cultura local mais preservada.
4- Assinale a alternativa que destaca uma consequência NEGATIVA diretamente relacionada à globalização.
a) Diminuição da produção de alimentos e aumento dos casos de fome.
b) Aumento dos conflitos armados, com milhares de mortes.
c) Agravamento do aquecimento global e derretimento das calotas polares.
d) Ampliação das atividades ilegais internacionais, como tráfico de armas e drogas.
5- Explique a Divisão Internacional do Trabalho (DIT).

É a especialização produtiva dos países de acordo com o seu nível de desenvolvimento econômico. Isto
é, os países menos desenvolvidos são fornecedores de gêneros primários, enquanto os países
desenvolvidos são produtores de produtos industrializados (DIT clássica).
6- De que maneira as empresas multinacionais influenciaram no surgimento de uma nova Divisão
Internacional do Trabalho?
A partir da segunda metade do século XX, os países menos desenvolvidos impulsionaram a sua
industrialização, através de investimentos estatais e pela entrada das multinacionais. Neste contexto,
estes países tornam-se fornecedores de produtos industrializados de baixo valor tecnológico, além dos
gêneros primários. Enquanto os países desenvolvidos se tornam fornecedores de tecnologias e capitais.
7- Considere as seguintes afirmações a respeito dos tecnopolos:
I. Tecnopolos são constituídos por um conjunto de empresas que importam de outros países a tecnologia
necessária para a produção.
II. Por necessitar de mão de obra altamente qualificada, apenas países desenvolvidos apresentam tecnopolos,
atualmente.
III. Os parques tecnológicos reúnem diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento, como institutos,
empresas e universidades.
IV. Os tecnopolos estão relacionados à Terceira Revolução Industrial e podem receber incentivos da iniciativa
privada e pública.
Estão corretas:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) II e III.

8- As Cidades Globais, no atual contexto da urbanização mundial, caracterizam-se por:
a) possuírem necessariamente mais de 10 milhões de habitantes.
b) apresentarem um grande número de fábricas, sobretudo indústrias de base.
c) serem densamente urbanizadas e gerarem influência sobre outras cidades no mundo.
d) não apresentarem vínculos com as atividades agropecuárias e mineradoras.
9- Escreva os motivos pelas quais as empresas se favorecem através da globalização da produção.
A globalização da produção, através da produção dos componentes de um mesmo produto em
diferentes países, permite as empresas diminuírem os custos de produção e aumentar os lucros.
10- Complete a tabela com duas características sobre os aspectos positivos da globalização 2 dois aspectos
negativos da globalização.
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Maior integração entre diferentes culturas;

Agravamento da pobreza e da desigualdade social
e econômica;

Maior proximidade entre povos e culturas.
(Resposta nas págs. 13 e 14)

Expansão do desemprego estrutural, visando a
redução dos custos da empresa.
(Resposta: pág. 32)

