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Respostas
6.A principal doutrina do sistema liberal era a independência total da economia frente ao governo do país. O
sistema econômico não podia sofrer nenhuma interferência governamental das relações econômicas.
7.
1. Privatizar as Empresas Estatais.
2. Diminuir os investimentos no social.
3. Reduzir os direitos dos trabalhadores (sindicatos).
4. Abrir a economia, importações.
5. Diminuir os impostos pagos pelo cidadão e empresas.
8. As barreiras políticas não são mais uma barreira no ambiente virtual. Graças a evolução tecnológica, o mundo
parece não ter limites entre os povos.
9. Fernando Collor de Melo (1990), Itamar Franco (1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995). Processos de
privatizações em que o Brasil perdeu muito dinheiro.
10. Foi a terceira Revolução Industrial. Esta revolução foi chamada pelo geógrafo Milton Santos de Revolução
Técnico-científico-informacional. Os estudos científicos começaram a desenvolver tecnologias de produção e
informação. Com isso os trabalhadores passaram a aprender novas técnicas para acompanhar o sistema.
11. Desenvolvido pela defesa dos Estados Unidos, foi a primeira rede de computadores. O principal objetivo era
realizar trocas de informações durante a 2ª Guerra Mundial com mais segurança. Foi o precursor da Internet.
12. Com o domínio, por parte dos países desenvolvidos,da ciência, do sistema de produção e das tecnologias da
informação, o geógrafo salientava que esses países continuariam a ter os poderes de decisões econômicas e
políticas pelo mundo.

13. É a circulação de pessoas e materiais formam uma rede para abastecer um Fábrica Global.
14.Toda tecnologia que cria uma rede de informações por meio de um sistema virtual é denominada rede imaterial
da globalização.
15. Ter um sistema produtivo mais barato para adquirir maiores lucratividades nas relações comerciais.
16. Por ser uma rede de informações muito ágil, um determinado investidor, em qualquer lugar do mundo onde ele
esteja, conseguirá investir ou tirar seu investimento, em fração de segundos, de qualquer bolsa de valores do
planeta.
17. O impacto da tecnologia informacional é tão grande que afeta diretamente o comportamento das pessoas. O
que vestir, estudar, comprar, pesquisar e se relacionar. Hoje, essas tecnologias fazem parte do comportamento
humano.
18. Sim, do nível Alfa. Sua influência para com as outras cidades, tem mais força na América Latina.
19.Em países desenvolvidos. Eles são os detentores das tecnologias produtivas, informacionais e da economia.
20. Sistema financeiro (15%), Petróleo e Gás (16%) e Mineração (17%).

Bons estudos e boa prova.
Abração do profão.

