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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES CAPÍTULO 1 - PARTE I
Observação: NÃO é obrigatória a impressão deste material.

Para realizar estes exercícios, consulte seu caderno e as páginas 12 a 35 do seu livro didático.

Gabarito dos exercícios feitos em sala
1. Analise os parágrafos abaixo e julgue-os se estão corretos ou incorretos.
a) Os países que propuseram a introdução do Neoliberalismo no sistema capitalista foram Estados Unidos e Reino
Unido. Os seus chefes de estado eram Ronald Reagan e Margaret Thatcher, respectivamente. V
b) O conjunto de medidas básicas a serem tomadas pelos governos para a introdução do neoliberalismo é
composto por:
1. Privatizar as Empresas Estatais.
2. Diminuir os investimentos no social.
3. Reduzir os direitos dos trabalhadores (sindicatos).
4. Abrir a economia. V
c) O conjunto básico de medidas para a implantação do Neoliberalismo foram formuladas pelo consenso de
Washington. V
d) Uma das medidas apresentadas no Neoliberalismo é a redução dos investimentos na área social (básico) do país.
Isto significa reduzir os gastos em pesquisas universitárias e tecnológicas. F
2. Responda:
a) Segundo o Neoliberalismo, o que um governo precisa fazer para facilitar a entrada de produtos importados em
seu país?
Resp.: Abrir sua economia, reduzindo ou extinguindo os impostos de importação.
b) Explique como uma empresa estatal pode ser transformada em empresa privada.

Resp.: Quando o governo vende uma empresa estatal (por meio de leilão), ela passa a ser privada.
3. Analise os parágrafos abaixo e julgue-os se estão corretos ou incorretos.
a) A 1ª Revolução Industrial, ocorreu em meados do século XVI, onde foi impulsionado máquinas a vapor, com uso
do carvão. F
b) O petróleo e a energia elétrica foram grandes evoluções energéticas descobertas pela 2ª Revolução Industrial. V
c) A terceira Revolução Industrial trouxe novas tecnologias para produzir energia elétrica, entre elas, podemos
destacar: o sistema solar, eólico e nuclear. V
d) A rede de comunicação ARPANet, permitia a transmissão de dados com maior segurança para os seus usuários.
Esse sistema, criado pelos E.U.A., utilizava Fibra Ótica. F
4. Responda:
a) Quem foi Milton Santos? O que ele quis dizer com a Revolução Técnico-científico-informacional?
5. Analise os parágrafos abaixo e julgue-os se estão corretos ou incorretos.
a) A rede imaterial, mesmo invisível, pode ser mapeada, o que permite conhecer a origem e o destino das
informações que por ela circulam. V
b) Muitas grandes empresas transnacionais não possuem mais fábricas que produzem todas as suas mercadorias
no mesmo lugar. Elas se encontram pulverizadas e divididas, ou seja, possuem diversas unidades fabris distribuídas
pelo mundo. V
c) Fábrica global – é um termo da industrialização, que apresenta a dispersão fabril e uma integração dos diversos
locais onde elas estão instaladas. V
d) NICs – são as Novas Cidades Industrializadas. F
e) A maior parte da população global já interage por meio das redes material e imaterial, compondo assim a
chamada sociedade da informação. V
f) Um dos setores mais favorecidos pelo surgimento da rede material foi o sistema financeiro. A globalização
permite que grandes volumes dinheiro possa ser transferidos entre localidades distantes em fração de segundos. V

PERSPECTIVAS – Cidades globais e multiculturalismo – p. 35 - GABARITO
1. Cidades globais são grandes cidades que concentram as sedes das grandes empresas, as principais bolsas de valores e os maiores bancos
que operam no mercado financeiro internacional, além de grandes comunidades de imigrantes de todas as partes do mundo. São dotadas de
infraestruturas e serviços de transportes e telecomunicações para atender ao fluxo mundial de pessoas, de informações e de capitais.
Possuem, também, poder de decisões políticas e econômicas de âmbito regional e global.
2. a) O continente asiático: 8
b) Seul, Viena, São Francisco, Zurique, Washington, Melbourne, Miami, Barcelona, Boston, Dublin, Estocolmo e Atlanta, são cidades de
países desenvolvidos. Johanesburgo, Buenos Aires, Istambul, Jacarta, Nova Déli, Bangcoc, Taipei, Varsóvia e Praga, são cidades de países em
desenvolvimento.
3. Xenofobia, preconceito cultural, racial, de gênero, intolerância religiosa, intolerância por rivalidades históricas e por classe social.
4. Pessoal.

Exercícios complementares
6. Em meados do século XVII, Adam Smith elaborou sua teoria econômica denominada de Liberalismo. Explique
qual foi o principal objetivo desta teoria para com os governantes dos países industrializados.
7. No Consenso de Washington, em 1989, foram criadas as novas medidas básicas do Neoliberalismo. Cite todas as
medidas.
8. A imagem ao lado é de um evento tecnológico em São Paulo
(2012), onde atraiu mais de 100 mil pessoas de todo o mundo.
Em nosso livro didático encontramos a seguinte afirmação: “um
mundo sem fronteiras”. Como esta afirmação pode ser
relacionada com a imagem ao lado?

9. Quais foram os primeiros governantes a introduzir o neoliberalismo no Brasil. Cite e critique a principal ação
neoliberal feita por esses governantes, estudado em sala de aula.
10. Em uma das revoluções industriais, tivemos uma junção entre o conhecimento científico com a produção
industrial. Em qual revolução ocorreu esta junção? Explique o motivo desta junção.
11. O que foi a ARPANet?
12. A terceira revolução industrial foi chamada pelo geógrafo Milton Santos de Revolução Técnico-científicoinformacional. O pensamento do geógrafo pode explicar a supremacia que um país pode ter sobre um segundo
país? Explique.
13. Na globalização, o que significa uma rede material?
14. Na globalização, o que significa uma rede imaterial?
15. Qual é a finalidade básica de uma empresa para fazer uma dispersão de suas fábricas pelo mundo?
16. Como a rede imaterial contribui para o funcionamento do mercado financeiro?
17. Apresente as características de uma sociedade da informação. Como a rede informal pode interferir no
comportamento desta sociedade?
18. A cidade brasileira São Paulo é uma cidade global? Justifique sua resposta.
19. Com a ajuda do planisfério da p. 19, responda: Onde se concentra a maior parte das cidades globais – em países
desenvolvidos ou em países em desenvolvimento? Explique.
20. Entre 1990 e 2011, quais foram os três maiores setores empresariais que sofreram privatizações no Brasil?

Bons estudos!!
Abração do Profão!!

