
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Vanessa 
 
01. Moro em Portland, Oregon, onde a Nike tem a sua sede empresarial(...) Precisando de tênis novos, 

comecei a procurar. (...) Pegava um tênis atrás do outro e lia: "Made in China". "Made in Korea", "Made in 
Indonésia", "Made in Thailand". Comecei a pedir tênis fabricado nos EUA aos balconistas.  Os poucos que 
não ficaram confusos me disseram que não existem tênis fabricados nos EUA. Telefonei para a Nike e falei 
com o responsável pelo atendimento aos clientes, e ele me disse que a empresa ainda está manufaturando 
na Indonésia e em vários países da região. Liguei para a sede da L.A. Gear em Santa Mônica. Eu disse: "os 
tênis que vocês produzem são fabricados nos EUA?" "Fabricados aqui?" perguntou, espantada, a pessoa 
que me atendeu. Ela me disse que seus tênis são produzidos no Brasil e na Ásia. 

(adaptado de Sally Tisdale, AMERICANOS FABRICAM OS SEUS TÊNIS EM TODA PARTE, "Folha de S. Paulo", 02/10/94). 
 
Este depoimento demonstra uma tendência da economia mundial. 
a) Explique essa tendência. 
b) Por que empresas como a Nike preferem produzir suas mercadorias em países como China, Coréia, 

Indonésia, Tailândia e Brasil?  
  
02. As transformações representadas na figura a seguir permitiram ao autor considerar que há "aniquilamento 

do espaço pelo tempo". 

 
 

(1500 - 1840) A melhor média de velocidade das carruagens e dos barcos a vela era de 16km/h. 
(1850 - 1930) As locomotivas a vapor alcançavam em média 100km/h; os barcos a vapor, 57km/h. 
(Anos 1950) Aviões a propulsão: 480-640km/h. 
(Anos 1960) Jatos de passageiros: 800-1100km/h. 

(Adaptado de: D. HARVEY, A CONDIÇÃO PÓS-MODERNA, Edições Loyola, p. 220, 1989) 
 
a) Por que, observando a figura, é possível afirmar que há "aniquilamento do espaço pelo tempo"? 
b) Justifique sua resposta relacionando-a ao processo de globalização.  

  
03. “Não é possível analisar o mundo, sob quaisquer dimensões, sem referência ao fenômeno da globalização. 

De tão difundido e repetido, não é de estranhar que o conceito nem sempre seja claro, pela dificuldade de 
distinguir o que são os componentes econômicos do processo daqueles sociais e culturais”.  

 
(CASTRO, Iná. Geografia e Política – Território, escalas de ação e instituições. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2005, p. 215.)  

 
Levando em consideração o problema acima exposto, escreva um texto que defina globalização e trate dos 
seus impactos nas relações políticas, econômicas e sociais.  
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04. Hoje o mundo está interligado, globalizado. Diante desse fato, há uma grande quantidade de relações 
comerciais entre os países, gerando intenso fluxo de exportação e de importação. Todos os dias, 
acontecem inúmeros negócios de compra e venda, e as mercadorias vendidas ou compradas transitam em 
diferentes rotas pelo planeta.  

 

 
 

A partir das informações e da análise do mapa, faça o que se pede.  
a) Cite os fatores que justificam o crescimento do comércio internacional.  
b) Identifique as principais rotas comerciais apresentadas no mapa e explique suas causas.  

  
05. (Unesp 2017)   

 
 

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, 
identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que 
levam as empresas a adotar essa nova estratégia.  
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06. Leia o trecho a seguir: 
 

“Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a criação de um mundo veraz, o que é imposto aos 
espíritos é um mundo de fabulações, que se aproveita do alargamento de todos os contextos para 
consagrar um discurso único. Seus fundamentos são a informação e o seu império, que encontram alicerce 
na produção de imagens e do imaginário, e se põem ao serviço do império do dinheiro, fundado este na 
economização e na monetarização da vida social e da vida pessoal.De fato, se desejamos escapar à crença 
de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua 
percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro 
seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como 
ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 
globalização”. 

Fonte: SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora 
Record, 2001, p. 17-18. 

 
A partir do trecho de Milton Santos, atenda ao que se pede: 
a) Cite e analise DUAS características da globalização de acordo com o contexto político-econômico 

internacional no início dos anos 1990. 
b) Indique e analise UM problema econômico-social decorrente da globalização:  


