
 

 

Tarefa 06 – Professora Sueli 
 
01. (Unesp 2017) 
 

 
 

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, 
CARACTERIZE o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. CITE dois fatores que levam as 
empresas a adotar essa nova estratégia.  
 
Caracterização: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Fator 1: 
__________________________________________________________________ 
Fator 2: 
__________________________________________________________________ 
 

02. EXPLIQUE como a existência do Muro de Tijuana é contraditória no contexto da globalização e do 
neoliberalismo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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03. Analise a tirinha. Em seguida leia com atenção texto que se segue: 
 

 
 

O mundo vive hoje uma fase de grandes transformações econômicas que, na verdade se iniciaram mesmo 
a partir de 1970, em virtude dos grandes avanços científicos e tecnológicos, que se fizeram presentes em 
vários ramos de atividades, com destaque para o setor secundário, que se denominou Terceiro Revolução 
Industrial. O aumento do número de recursos tecnológicos destinados aos setores da economia interfere 
nas tarefas realizadas pelos trabalhadores. Além de otimizar a produção e ajudar a agregar valor aos 
produtos, também podem facilitar o trabalhador em tarefas antes consideras de elevada dificuldade. 
Entretanto, podemos ressaltar alguns aspectos negativos, como o abordado pela charge.  
APRESENTE e EXPLIQUE o aspecto negativo retratado.  

 
04. - “A ordem econômica neoliberal tem sido alardeada, nos últimos 25 anos, como a porta de entrada para 

uma nova era de prosperidade sem precedentes. O Consenso de Washington (1989) forneceu o resumo 
mais conhecido das estratégias desse projeto.”  
Relatório da CEPAL, Globalização e Desenvolvimento, 2002.  
CITE duas estratégias do projeto neoliberal, aplicadas no Brasil, capazes de estimular o crescimento 
econômico; 

 
QUESTÃO 05 

 
 

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



Exercícios Complementares 
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07. (UFJF) 2006 - A Mercedes-Benz (MB) procura responder aos novos desafios, adaptando aspectos da 
produção enxuta em novas fábricas fora de sua região de origem, a Europa. Em 1993, a Mercedes-Benz 
tomou a decisão de investir nos EUA, no Estado do Alabama. Em 1996, foi assinado um contrato entre a 
Mercedes-Benz, o governo de Minas Gerais e o município de Juiz de Fora, para a implantação de uma 
unidade da montadora no município mineiro. 
Para a instalação da unidade no Estado do Alabama: US$ 120 milhões para aquisição dos terrenos, 
despesas com infra-estrutura e melhoria das estradas vicinais próximas à fábrica - fornecidos por órgãos 
públicos do estado, agências de desenvolvimento regional/local, empresas fornecedoras de serviços e pelos 
próprios interessados (a MB e seus fornecedores sistemistas); US$ 60 milhões para o centro de 
treinamento profissional - fornecidos pelos cofres do Estado do Alabama. A MB não recebeu incentivos 
fiscais do Estado do Alabama, muito menos do governo federal. 
Para a instalação da fábrica em Juiz de Fora-MG: Concessão de financiamentos (capital de giro e fixo), no 
valor de R$ 400 milhões (1996), e manutenção do fluxo financeiro dos recursos pelo prazo de 10 anos; 
benfeitorias para a construção da fábrica, entre outras (fornecidas pelo Governo de Minas Gerais); 
financiamento para capital de giro, obrigação do município de manter isenção municipal de tributos durante 
igual período de 10 anos, doação do terreno de aproximadamente 2.800.000 m² (fornecidos pelo município 
de Juiz de Fora). 

Fonte: Adaptado de NABUCO, Maria Regina et al. (orgs.). "Indústria automotiva. A nova geografia do setor produtivo". Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 

 
APONTE e EXPLIQUE um motivo para a Mercedes-Benz instalar novas fábricas fora da Europa.      

 
08. (Fgv 2017) A globalização, apoiada nos três grandes centros de impulsão da economia mundial, não 

impede que os Estados, as redes ou os indivíduos se organizem em diferentes escalas regionais ou locais. 
 
09.  

Fusões e Aquisições 
Fusões e aquisições entre companhias têm sido comuns em diversos setores da economia ao redor do 
mundo. Entenda como são realizadas essas operações, quais são os interesses das empresas e as 
conseqüências para o consumidor. 
A fusão é uma operação societária que envolve duas ou mais empresas que juntam seus patrimônios para 
formar uma nova sociedade comercial, o que faz com que elas passem a não existir mais individualmente. 
Na maioria dos casos, envolve empresas do mesmo porte. Já na aquisição, o patrimônio total de uma 
empresa de menor porte passa a ser controlado total ou parcialmente por uma de maior porte.[...] 
Fonte: http://veja.abril.com.br/perguntas-respostas/fusoes-aquisicoes.shtml 
APRESENTE e EXPLIQUE uma consequência negativa para o consumidor em relação a uma das 
operações apresentadas 

 
10.  
 

 
 

IDENTIFIQUE e EXPLIQUE a contradição da Globalização expressa na charge. 
 
 


