
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Vanessa 
 
Resoluções 
 
01.  

a) Uma característica fundamental da globalização é a modernização dos transportes, telecomunicações e 
informática nas últimas décadas. A ampliação das infraestruturas permitiu a aceleração dos fluxos de 
mercadorias, capital financeiro e pessoas no espaço mundial. Percorre-se as mesmas distâncias com 
menos tempo, assim promoveu-se a “conquista do espaço e do tempo”. Estas conquistas significam 
que os agentes da globalização, a exemplo das empresas transnacionais, conseguiram ampliar seus 
lucros, uma vez que se acelera a produção, a circulação e o consumo com novos mercados 
consumidores. 

b) A aceleração da produção, circulação e consumo também aumenta a exploração dos recursos naturais. 
A mineração se intensificou em vários países causando danos ambientais como degradação dos biomas 
e do solo. No caso da produção de alimentos, muitas vezes a produção local está associada ao 
mercado global, a exemplo da produção de soja e carne em países como Brasil, responsável por 
grande parte do desmatamento na Amazônia e no Cerrado.   

 
02. Globalização é o processo de integração econômica e cultural apoiado no meio técnico-científico 

informacional. Dentre seus impactos nas relações políticas, econômicas e sociais, pode-se citar 
respectivamente: a fragilidade do poder do Estado no desempenho de suas funções agora representadas 
por corporações transnacionais; a internacionalização do capital produtivo consolidando a interdependência 
das economias nacionais; o aumento da concentração de riqueza ampliando a exclusão social.    

 
03. O povo curdo encontra-se distribuído entre a Turquia, Iraque, Síria e Irã, sendo majoritários na Turquia e 

no Iraque. Sua principal reivindicação é a legitimação de um Estado Nacional para a nação curda. 
 
04. O Estado-nação é uma unidade política que compõe a organização territorial em nível mundial, e base para 

o sistema internacional de poder. Caracteriza-se por apresentar território, fronteiras, nação (grupo de 
indivíduos com identidade étnico-cultural) e um governo centralizado. O Estado é a instituição política que 
exerce soberania sobre o Estado-nação. A importância do Estado-nação reside no reconhecimento da 
unidade político-territorial de uma nação, possibilitando sua legitimidade nas relações comerciais e políticas 
nos sistemas de poder instaurados pela geopolítica.   

 
05. O sentimento nacionalista, ou seja, o desejo de conquistar independência política e territorial do Estado a 

que estão subjugados é responsável pela busca de soberania por parte de diversos grupos dispersos pelo 
mundo. Nações sem território buscam por meio de diversas vias, sejam elas pacíficas ou não, conquistar 
sua soberania. 

 
06. Território refere-se à área onde está assentado um Estado, independentemente do fato de ele ser 

soberano ou não. Além disso, o conceito de território é caracterizado por um espaço no qual um poder é 
estabelecido, seja ele legal ou ilegal.  

 
 


