
 

 

Tarefa 9 professor Frank 
 

Conteúdo: Diversos modos de ver e estudar o mundo. 
 
Resolução 
 
01. As intervenções podem ser: sociais, econômicas, culturais, políticas etc. 
 
02. Regionalizar é dividir em regiões. A finalidade deste processo é agrupar determinadas regiões que 

apresentem características semelhantes, para que se possa entendê-las melhor. 
 
03. Podemos regionalizar a Terra em cinco grandes paisagens naturais: polares, temperadas, tropicais, 

desérticas e de altas montanhas. 
 
04. Podemos regionalizar as nações de acordo com o grau de desenvolvimento científico e tecnológico, em: 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
 
05. Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Indicador do grau de riqueza e desenvolvimento econômico de 

uma nação. 
 
06. Os dois grupos foram: nações socialistas e nações capitalistas. 
 
07. A principal característica foi a bipolaridade, ou disputa bipolar. EUA X URSS, uma disputa ideológica, 

capitalismo X socialismo. 
 
08. Os três fatores que caracterizam o subdesenvolvimento, são: a dependência econômica, a dependência 

cultural e tecnológica e as extremas desigualdades sociais. 
 
09. O mundo passou a ser regionalizado em três grupos de países: Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro 

Mundo. 
 
10. - Primeiro Mundo: países capitalistas desenvolvidos. 

- Segundo Mundo: países socialistas. 
- Terceiro Mundo: países capitalistas subdesenvolvidos. 

 
11. As duas grandes potências da Guerra Fria foram os EUA e a URSS. 
 
12. Esta regionalização deixou de ser utilizada, pois com a extinção da URSS, também deixou de existir o velho 

mundo socialista, ou segundo mundo. 
 
13. A linha da divisão norte-sul serve apenas para separar as nações ricas e desenvolvidas do norte, das 

pobres nações subdesenvolvidas do sul. 
 
14. O significado da sigla DIT, é Divisão Internacional do Trabalho. 
 
15. Os países mais industrializados da América Latina, são: Brasil, México e Argentina. 
 
16. Isto ocorre pois a Austrália e a Nova Zelândia são países desenvolvidos. A divisão norte-sul, são é baseada 

em fatores cartográficos. 
 
17. A DIT corresponde à função que cada país desempenha no cenário das economias mundiais. 
 
18. O país mais pobre do continente americano, é o Haiti. 
 
19. A Guerra Fria foi uma disputa ideológica entre os EUA e URSS, respectivamente um defendendo o 

capitalismo e a outra o socialismo. 
 
20. A ordem bipolar apresentava duas potências hegemônicas disputando a supremacia internacional, 

enquanto a ordem multipolar corresponde a uma disputa econômica entre várias potências econômicas. 
 


