
 

 

Tarefa 7 professor Frank 
 
01. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, 

embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. 
Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos 
econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em escala internacional. 
Aponte o fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto. 

 
02. No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas 

da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao 
novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta 
nessa globalização perversa. 
Aponte uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 
transformações citadas no texto. 

 
03. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho, se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho 

buscou. Há pouco mais de oito anos, ele usava o bico da botina para cavoucar a terra e descobrir o nível de 
umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Até que 
conheceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de 
água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e 
cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, 
para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade. 
A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de qual processo 
ligado à globalização? 

 
04. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, 

usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jérsei e fabricados na 
Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias, 
feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme 
nacional que lhes for mais conveniente. 

REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no século XXI. São Paulo: Educator, 1994 (adaptado). 
 
A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de qual tecnologia? 

 
05. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses 

blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio. Aponte 
suas características. 

 
06. A organização dos países em blocos econômicos visa facilitar a economia dos países, estimulando as trocas 

e a produção. Sobre os principais blocos, apresente suas principais características e finalidades. 
 
07. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a 

natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes 
da ação social. 
A partir do texto acima, o quê pode-se concluir sobre os problemas ambientais globais? 

 
08. Um dos temas mais debatidos na Geografia Humana da atualidade é o da globalização. Fale sobre esse 

processo que corresponde a atual etapa do capitalismo mundial. 
 
09. A globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo, que atinge as diversas esferas da 

sociedade, em escala planetária. Sobre a globalização, é correto afirmar que se trata de que processo? 
 
10. A globalização que marca a nova fase do desenvolvimento capitalista se caracteriza pela mundialização da 

produção, da circulação e do consumo. Processo este que foi viabilizado pelo avanço técnico acelerado. 
As transformações rápidas que ocorrem na economia e na sociedade têm hoje a finalidade de intensificar a 
competitividade, que é mola propulsora do processo de globalização. Cite estratégias competitivas do 
capitalismo globalizado. 
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Gabarito 
 
01. A melhoria na infraestrutura de transportes e dos meios de comunicações. Ao criar rede de transportes e 

comunicações eficientes, os custos para exportação diminuem e tornam o princípio da globalização 
realidade... 

 
02. Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 

O texto faz menção aos "avanços da ciência" ocorridos com a Segunda Revolução Industrial (final do século 
XX). Estes avanços sempre significaram eficiência na produção, mais demissões e diminuição de emprego 
porque a máquina substitui a força de trabalho do ser humano. 

 
03. Monitoramento da produção 

Ao descrever a utilização das tecnologias dentro do processo produtivo, o texto faz uma ponte entre as 
necessidades específicas do solo e o auxílio que podemos obter da ciência e das máquinas para melhorar o 
aproveitamento da terra. 

 
04. Organização em rede e tecnologia de informação. 

O texto descreve uma cadeia produtiva que se desenvolveu em distintas partes o globo e que só é possível 
existir graças ao avanço de meios de comunicação modernos. 

 
05. Livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. 

Uma zona de comércio prevê somente a circulação de bens entre os sócios, excluindo a livre circulação de 
pessoas. 

 
06. Dentre vários fatores, pode se afirmar que a finalidade principal dos blocos econômicos, é o fortalecimento 

das economias dos países membros. 
 
07. Na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza. Os problemas ambientais são fruto da 

ação do ser humano sobre a natureza. Isso é verdade, pois ao interferir na natureza de forma predatória, a 
população humana acaba rompendo o equilíbrio ecológico. 

 
08. -Sua origem pode ser identificada no período mercantilista iniciado, aproximadamente, no século XV. 

- A globalização das comunicações tem sua face mais destacada na rede mundial de computadores, que 
permite um intenso fluxo de troca de ideias e informações. 
- Os efeitos da globalização no mercado de trabalho são evidentes com a criação de modalidades de 
emprego para países com mão de obra mais barata voltada à execução de serviços que não exigem alta 
qualificação. 
-  A globalização intensifica o ritmo das mudanças nos meios de produção, tendendo a um aumento de 
tecnologias limpas e sustentáveis. 

 
09. Embora apresente tendência à homogeneização do espaço mundial, é seletivo e excludente. 

O processo de globalização não traz os mesmos benefícios para todos e por isso ela é seletiva. Apesar da 
abertura de fronteiras e da circulação de bens de consumo e culturais, o fato é que as periferias do mundo 
continuam excluídas do processo e assim, a globalização é excludente. 

 
10. - A produção de transgênicos que, embora polêmica, é mais produtiva, aumenta a resistência às pragas e 

cria a dependência dos produtores junto às empresas que controlam as sementes geneticamente 
modificadas. 
- A customização, ou seja, a fabricação de produtos sob encomenda para atender às especificações do 
consumidor final, em substituição à produção padronizada em série e com grandes estoques. 
- A flexibilização da produção através da adoção de um mesmo padrão produtivo das linhas de montagem, 
distribuídas pelos vários países do mundo, o que reduz custos e retira a identificação de um produto como 
sendo de uma nacionalidade. 

 
 
 


