
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Vanessa 
 
Gabarito 
 
01.  

a) Globalização. 
b) Baixos custos com mão de obra, matérias-primas energia, além de subsídios.   

 
02.  

a) Com o avanço tecnológico, as mesmas distâncias vão se encurtando. 
b) A tecnologia facilita a informática e as comunicações.   

 
03. 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.    

 
04.  

a) O fim da guerra fria ampliando o mercado mundial; o desenvolvimento de transportes, 
telecomunicações e redes imateriais estimulando o e-commerce e a integração dos mercados; o 
neoliberalismo resultando em abertura comercial dos países; a formação dos blocos econômicos; o 
fortalecimento da OMC buscando reduzir o protecionismo. 

b) As principais rotas comerciais se dá entre Ásia – América do Norte – Europa, em razão da maior 
produção industrial, da existência de mercados de alto poder de consumo e do domínio tecnológico 
aplicado a determinados setores produtivos.   

 
05. As corporações transnacionais são os principais agentes do processo de globalização. Apresentam matriz e 

filiais distribuídas pelo mundo. A expansão das empresas por vários países permite aproveitar menores 
salários, incentivos fiscais, novos mercados consumidores, infraestrutura, doação de terrenos, além de 
matéria prima e energia a baixo custo. A nova estratégia é caracterizada também pela produção 
internacionalizada, por exemplo, no caso da Boeing, os componentes dos aviões são produzidos em vários 
países através de acordos com outras empresas. Neste caso, empresas de países desenvolvidos como 
Japão, França, Reino Unido e Itália. Entre os fatores que explicam esta estratégia são a ampliação da 
lucratividade explorando as vantagens de cada país e a competição internacional com outras empresas que 
adotam estratégias semelhantes como a Airbus.   

 
06.  

a) Com a dissolução da URSS e falência do bloco socialista, o sistema de poder baseada na bipolaridade 
foi substituído pela multipolaridade, contexto em que a globalização começa a se consolidar, portanto, 
dentre as características da globalização pode-se mencionar: a adoção da doutrina neoliberal 
permitindo a abertura dos mercados; a formação dos blocos econômicos integrando a economia 
regional; o desenvolvimento tecnológico permitindo a integração por meio dos transportes, 
telecomunicações e infovias; a transnacionalização da produção instalando unidades fabris em países 
periféricos; a desnacionalização da produção de países periféricos. 

b) Dentre os problemas de âmbito econômico-social resultantes da globalização, pode-se citar: o 
aumento do desemprego, especialmente do tipo estrutural, em razão da automação dos setores 
produtivos; o aumento do abismo entre a riqueza e a pobreza seja em nível nacional ou internacional; 
a pauperização da relação trabalhista advinda da terceirização da produção.    


