
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Sandro Vieira ( Geografia ) Turma: 901 e 902 ( 9º ano - Ensino Fundamental 2 ) 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA Geografia ( Prof: Sandro Vieira ) 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 Unidades 1 ( Globalização ) da pág. 1 a 21  
( Livro 1 ) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO Dia 18/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Dia 22/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

vieirasandro25@hotmail.com 
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Questão 1 : A imagem ao lado ilustra “o encolhimento do mapa mundo graças a inovações nos 

transportes que ‘aniquilam o espaço por meio do tempo’”. 

  
(David Harvey, A condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1993, p. 220.) 

  

 
  

a) De acordo com a imagem e o texto acima, qual o significado da expressão “encolhimento do mapa 
mundo”? 

b) Relacione o uso dos barcos a vela com as mudanças na cartografia e no conhecimento geográfico da 
Terra no início da Idade Moderna. 
c) Além de locomotivas e barcos a vapor, cite um outro meio de transporte introduzido entre 1850 e 
1930. 
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Questão 2: O termo globalização expressa um processo, sobretudo de natureza econômica, atualmente em 

curso, que atinge dimensão planetária. Entre as características principais da globalização, destacam-se: 

I. a descentralização espacial das funções produtivas entre vários países e continentes. 
II. o fortalecimento dos Estados Nacionais, aumentando o papel do Estado como administrador das 
economias e provedor do bem estar social. 
III. o crescimento das discussões internacionais sobre o meio ambiente, em função de pressões de ONGs 
e da relativa ampliação da consciência ecológica. 
  
São corretas as características: 
  

A) I e II, apenas.     B) I e III, apenas.     C) apenas II.      D) II e III, apenas.        E) I, II e III. 
  
Questão 3: No passado, navios a vapor representavam o principal meio de transporte de cargas intercontinentais. 
Hoje, navios de grande calado cruzam os oceanos num ir e vir frenético que impulsiona o comércio mundial 
representado no esquema a seguir. 

 
Da análise do esquema, pode-se inferir que: 
 
A) a expansão mundial das trocas comerciais ocorreu simultaneamente à diminuição do protecionismo comercial, 
antiga prática exercida pelas potências econômicas. 
B) os canais marítimos como o Panamá e o Suez são cada vez mais fundamentais para a expansão do comércio 
entre as grandes potências mundiais. 
C) a mundialização das trocas comerciais é um elemento importante para reduzir o peso da geopolítica nas 
relações entre os países e regiões do mundo. 
D) as trocas comerciais têm caráter global, mas representam um fator de diferenciação entre as grandes potências 
econômicas e o resto do mundo. 
E) a ampliação das políticas neoliberais no mundo tem frustrado a expansão do comércio principalmente entre os 
países emergentes e as grandes potências. 
 
Questão 4: Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado 
em Worthing (Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos 
inventados em Nova Jérsei (EUA), fabricados no Japão. (...). Já a indústria de confecção norte-americana, 
quando inscreve em seus produtos 'made in USA', esquece de mencionar que eles foram produzidos no 
México, Caribe ou Filipinas. 

O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto roupas que 
nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas costumam ser feitas em 
fábricas - chamadas "maquiladoras" - situadas em zonas francas, onde os trabalhadores nem sempre têm direitos 
trabalhistas garantidos. 

A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que: 

A) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela aproximação entre um 
centro rico e uma periferia pobre. 
B) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos bens e 
mercadorias. 
C) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do intercâmbio de 
tecnologia. 
D) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação globalizada da 
mão de obra. 
E) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das fronteiras dos 
Estados Nacionais. 
 
Questão 5: Observe a charge ao lado: 

A charge apresenta uma das características da 

globalização, a obsolescência programada, que pode 

ser entendida como 

 

A) avanço tecnológico favorecido pela interligação 

acelerada dos mercados. 

B) expansão dos lucros em novos mercados conduzida 

por grandes empresas nacionais. 

C) modelo de produção uniformizada para 

estabelecimento de um padrão cultural oriental. 

D) fabricação de bens com curto prazo de validade 

para aumento das vendas de modelos mais novos. 

E) novo hábito de consumo caracterizado por elevados 

salários dos operários e pelo dinheiro magnético. 



 

 

Questão 6: Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico 

da informação. Conforme já vimos, as novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do 

conhecimento do planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua 

realidade intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas da informação são principalmente 

utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares (...) aprofundando assim os 

processos de criação de desigualdades. 

 

As redes informacionais criadas pela globalização são criticadas pelo autor por elas agirem no sentido de: 

 

A) reforçar interesses políticos, contrapondo objetivos econômicos 

B) ampliar a acumulação capitalista, difundindo a ideologia dominante 

C) romper com a barreira espaço-tempo, desarticulando a estrutura de governo   

D) favorecer os interesses da grande mídia, criando contradições entre as elites econômicas 

E) favorecer as classes mais abastadas sem criar disparidades entre as elites e classes inferiores 

 

Questão 7: A organização do espaço geográfico através de redes de comunicação eliminou a necessidade de 

fixar as atividades econômicas num determinado lugar. Isso vale para um grande número de serviços, que podem 

ser prestados a partir de qualquer lugar do mundo para qualquer outro, bastando que estes locais estejam 

conectados. 

 

Sobre essas redes de comunicação, é correto afirmar que: 

 

A) eliminaram as restrições produtivas dos diferentes espaços geográficos, criando condições de trabalho 

igualitárias em todos os países do mundo. 

B) contribuíram, pela velocidade da informação e diversidade de serviços, para a dispersão geográfica dos 

processos produtivos industriais, cujas etapas estão localizadas em diferentes países. 

C) possibilitaram a disseminação dos lucros das empresas multinacionais, pela interligação de sistemas industriais 

de produção. 

D) ampliaram as trocas no comércio internacional, mas não possibilitaram grandes transformações na organização 

do espaço geográfico mundial. 

E) diminuíram, por sua ampliação, as desigualdades sociais entre os países, tendência mundial da atualidade. 

 

Questão 8: Uma das características da globalização é a intensidade das inovações tecnológicas nas 

telecomunicações e na informática. Nos últimos anos, as redes sociais da Internet tiveram papel relevante na 

difusão de ideários políticos, contribuindo para 

 

A) disseminar doutrinas de extrema direita que resultaram em atentados terroristas em países como a Noruega e 

os Estados Unidos. 

B) difundir ideais democráticos e organizar movimentos por democracia contra regimes autoritários na Europa 

Ocidental.    

C) flexibilizar a censura à informação nos meios de comunicação em regimes socialistas autoritários como a China 

e Coreia do Norte. 

D) disponibilizar para a opinião pública documentos secretos dos governos, denunciando casos de desrespeito 

aos direitos humanos, a exemplo do site Wikileaks.    

E) manipular a opinião pública com a disseminação do receituário neoliberal aplicado ante a crise financeira 

global.    

 

Questão 9: O desenho esquemático mostra alguns dos 

principais agentes do processo de globalização, mas omite 

os três mais poderosos. Identifique esses agentes. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questão 10: Com base no texto abaixo e nos conhecimentos sobre a temática globalização, 

  
A Globalização não apaga nem as desigualdades nem as condições que constituem uma parte importante do 
tecido da vida social nacional e mundial. Ao contrário, desenvolve umas e outras, recriando-se em outros níveis, 
com novos ingredientes. As mesmas condições que alimentam a interdependência e a integração, as 
desigualdades e contradições, em âmbito tribal, regional, nacional, continental e global. 
  
É correto afirmar que: 
  
A) a importação do cinema norte-americano e da literatura europeia configura-se em um dos aspectos da 
globalização que afeta positivamente o Terceiro Mundo. 
B) a revolução tecnológica constitui-se na grande conquista da era da globalização, pois ela garante o 
estabelecimento de regimes democráticos no mundo. 
C) num mundo globalizado, a desigualdade, que é parte integrante das sociedades, desaparece em função do 
desenvolvimento igualitário da relação de produção material e cultural. 
D) a globalização constitui-se em um fenômeno de abertura das economias rumo a uma integração mundial e é, 
ao mesmo tempo, seletiva, pois não envolve todas as regiões, atividades e segmentos sociais. 
E) a globalização caracteriza-se pela valorização das culturas locais visando à criação e à implantação de 
democracias multiculturais nas Américas e na Ásia. 
 


