
GUERRA FRIA: disputa ideológica entre Estados 

Unidos da América (líder do bloco capitalista) e 

União Soviéticas (líder do bloco socialista) por 

áreas de influência. Neste contexto, disputavam a 

liderança econômica, política e militar do mundo. 

COLÉGIO SANTO ANTÔNIO  - Duque de Caxias, ____/03/2020 

NOME: ___________________________________________         Nº_______       8º ano: _____ 

PROFESSORA: ________________________________ 

        

LISTA DE EXERCÍCIO 1 - GEOGRAFIA  

 

CONTEÚDOS TRABALHADOS 

Unidade 1 – Regionalizações do Mundo. 

Cap.1 – Região e regionalização. 

Cap.2 – O mundo em continentes. 

Cap.3 – Imperialismo e a regionalização. 

Cap.4 – Regionalização na Guerra Fria. 

Cap.5 – Regionalizações pós-Guerra Fria. 

 

 CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGIONALIZAÇÕES MUNDIAIS 

“Regionalização no Imperialismo” Regionalização na Guerra Fria Regionalização Pós-Guerra Fria 

Período: entre o séc. XIX e início 

do séc XX. 

Disputa das potências econômicas 

EUA e URSS. 

Nova Ordem Mundial. Mundo 

Multipolar. 

Países Centrais: exerciam 

domínio territorial, econômico, 

militar e cultural nos países 

periféricos. Caracterizavam-se por 

serem industrializados. 

Marcada pela ordem mundial bipolar, 

pela corrida armamentista, espacial e 

olímpica. E envolvimento indireto 

dos EUA e da URSS em guerras 

locais 

Polos de poder econômico e 

político e tecnológico – EUA, 

países-membros da União 

Europeia e o Japão. 

Países Periféricos: possuíam forte 

dependência em relação aos países 

periféricos e sua economia 

baseava-se na produção de gêneros 

primários. 

Primeiro Mundo: países capitalistas 

ricos; 

Segundo Mundo: países socialistas; 

Terceiro Mundo: países capitalistas 

de pouca ou nenhuma 

industrialização e baixo IDH. 

Países do Norte: nações 
desenvolvidas, industrializados 

com elevado PIB e elevada 

qualidade de vida; 

Países do Sul: nações com fortes 

desigualdades socioeconômicas 

e dependência econômica. 

 

 

 

 

 

IMPERIALISMO: diz respeito a política que teve 

início no século XIX, e, consiste na expansão 

territorial, econômica, ideológica, cultural e militar 

sobre outra nação, em que busca-se matérias-primas 

e novos mercados consumidores. 

REGIÃO: corresponde a um recorte espacial com 

características semelhantes, que as diferencia de 

outras áreas no seu entorno. 

REGIONALIZAÇÃO: refere-se a divisão em 

regiões, que é estabelecida a partir de critérios 

físico naturais ou humanos. 



 

 EXERCICÍOS DE FIXAÇÃO 
 

ATENÇÃO! 

Além do seu caderno e livro didático, utilize outras fontes de pesquisa para responder às questões. 

 

1- Conhecendo os conceitos apresentados, responda. 

 

a) Qual é a importância de criarmos as regiões no mundo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

b) Quais as regionalizações apresentadas na tabela? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

c) Como podemos perceber o Imperialismo nos dias atuais, o chamado Neoimperialismo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2- Escreva as características da Guerra Fria. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



7- Caracterize a regionalização mundial no período da Guerra Fria. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

8- Defina blocos econômicos. Dê exemplos. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

9- O nome da regionalização Norte e Sul remete, UNICAMENTE, à localização dos países nos hemisférios 

Norte e Sul? Justifique. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

10- Complete a tabela. 

 

 Constituem pequeno número de Estados com economia baseada na 

indústria e na exportação de seus produtos. 

Países Periféricos  

 

Na economia globalizada surgiu 

a regionalização em blocos 

econômicos  

 

Devido a 


