
 

 

Tarefa 7 professor Lucas 
 

CONTEÚDO: 
- GLOBALIZAÇÃO 

 
01. Leia os textos a seguir. 
 

Texto 1 
Com apenas 11 anos, Nada al-Ahdal, do Iêmen, parecia condenada ao destino de milhões de jovens 
mulheres em países muçulmanos: o casamento arranjado. Mas, contrária à decisão dos pais, ela decidiu 
fugir de casa para evitar o enlace. Gravou um vídeo denunciando a situação que em apenas dois dias foi 
visto por mais de 5,6 milhões de pessoas no YouTube. Mesmo que pouco tempo depois tenha passado a 
ser questionado, com denúncias de que a família da menina já teria recusado a proposta de casamento 
antes mesmo de ela virar uma celebridade, o episódio iniciou um debate sobre a liberdade das mulheres no 
mundo islâmico. 

Fonte: Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/ 
Revista/noticia/2014/04/internet-por-tras-do-veu.html>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

 
Texto 2 
“Se você digita mulher muçulmana no Google o que mais vê são imagens estereotipadas de mulheres de 
burca, em um cenário de guerra ou machucadas, com hematomas, vítimas de violência doméstica”, (...). 
“O que não é mostrado são aquelas de terno, mesmo que com a cabeça coberta por escolha própria, ou as 
antenadas nas últimas tendências da moda, com maquiagem imaculada, mulheres admirando uma obra de 
arte, dando aulas, promovendo arte de rua ou fechando negócios”. 

Fonte: Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/ 
Revista/noticia/2014/04/internet-por-tras-do-veu.html>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

 
a) Com base nos textos, responda: Por que a internet está se tornando mais importante que a televisão 

no desenvolvimento de identidades culturais globais? 
b) Com base nos textos, explique a proposição de Manuel Castells: “A rede não garante a liberdade, mas 

torna mais difícil a opressão. A censura permite identificar e punir o mensageiro, mas não pode deter a 
mensagem”. 

Fonte: Disponível e: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia 
/2013/06/a-rede-torna-mais-dificil-a-opressao-diz-manuel-castells-4164803. 

html>. Acesso em: 2 dez. 2014. 
 
02. Uma das características da globalização capitalista é a uniformização dos padrões de consumo. Para tanto, 

os shopping centers transformaram-se em espécies de templos, onde marcas de produtos de todo o mundo 
estão concentradas à disposição dos consumidores, aproximando os lugares e uniformizando costumes. A 
intensa publicidade das marcas distribuiu por outros centros comerciais essa nova forma e ampliou a 
padronização para camadas sociais mais baixas. Com base no exposto, 
a) identifique o mecanismo comercial adotado no processo de globalização capitalista que possibilita que 

essa padronização se materialize; 
b) cite dois elementos essenciais que contribuíram para esse processo de padronização. 
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03. Observe o mapa a seguir. 
 

 
MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de.  

Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, Atual, 2007. p. 241. 
 

a) Identifique os blocos econômicos 1, 2 e 3, respectivamente assinalados no mapa.  
b) Cite e explique duas vantagens que justifiquem a formação dos blocos econômicos no processo de 

globalização.  
 
04. A globalização como processo caracteriza-se pela difusão de tecnologias por meio de inúmeros recursos de 

comunicação, com a disseminação de padrões de consumo, a internacionalização da economia, a interação 
entre as nações e suas culturas e o acirramento das diferenças socioeconômicas e culturais. Um dos efeitos 
da globalização é a ampliação do número de migrantes que, embora existissem, cresceram muito nas 
últimas décadas. O fluxo da migração internacional direcionou-se sobremaneira aos países de rendimento 
elevado. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2004, em 1960, eram 76 milhões de 
migrantes; em 1990, esse número cresceu para 154 milhões e, em 2000, para 175 milhões. Tendo em 
vista o contexto em questão, 
a) apresente uma causa que impulsiona a migração internacional e um impacto desse processo na vida 

dos migrantes; 
b) apresente e explique um dos efeitos da migração internacional em um país subdesenvolvido. 

 
05. Alguns idiomas disseminaram-se pelo mundo com a expansãoimperial. Entre eles, há um idioma que teve 

uma maior difusãogeográfica. Observe a figura, responda qual é o idioma enomeie os continentes nos 
quais ele se encontra oficialmentepresente. Comente o papel desse idioma no que tange à suahegemonia 
econômica e política em nível mundial. 

 
Difusão de um idioma imperial no mundo 

 
(Magnoli e Araújo: Geografia: a construção do mundo, Moderna, 2005. Adaptado) 

 
06. A globalização é “um processo em curso, uma nova fase do capitalismo e do imperialismo, comandado 

pelas grandes empresas transnacionais, que procuram abrir novos mercados. O poder dessas empresas 
ultrapassa cada vez mais o poder das economias nacionais”. 

(COELHO, Marcos de Amorim & TERRA, Lygia.  
Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2003. p.55.) 

 
No Brasil, tanto a política econômica quanto a social têm sido realizadas segundo as imposições dos países 
centrais, e isto tem trazido algumas incertezas e crises para a economia. 
Elabore um pequeno texto indicando duas conseqüências negativas do processo da globalização na 
economia brasileira. 
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Gabarito 
 
01.  

a) Espera-se que o candidato apresente as características da internet: é mídia com características de 
interatividade radicalmente diferentes dos demais meios de comunicação, que exige maior atividade do 
“receptor”, muitas vezes no próprio momento em que a transmissão está acontecendo. O “receptor” 
pode selecionar a abrangência e a profundidade com que os temas são tratados; com a mudança de 
uma mídia unidirecional para uma multimídia interativa, diversificam-se e multiplicam-se os fluxos de 
informações financeiras, comerciais e culturais em todo o planeta. Em termos mais específicos, a 
convergência digital mistura software com entretenimento digital (jogos, filmes, música), serviços de 
notícia, lazer, publicidade e marketing através de websites com as informações viajando por redes de 
satélites, fibras óticas e cabos de alta velocidade. 

b) Espera-se que o candidato utilize-se dos exemplos citados nos texto para corroborar com a afirmativa: 
“A internet é um meio de comunicação de massa interativa diferente das mídias convencionais, mas 
com alcance e penetração semelhante e potencialmente mais abrangente entre os jovens, envolvendo 
direta ou indiretamente atividades e organizações em todos os níveis da sociedade”. 

 
02.  

a) Mecanismo comercial adotado no processo de globalização: sistema de franquia ou franchising 
b) Elementos que contribuíram para esse processo de padronização: 

– a rapidez nos meios de transportes; 
– a velocidade da informação; 
– o poder da mídia/marketing/meios de comunicação; 
– a redução das barreiras comerciais. 

 
03.  

a) Os blocos econômicos são: Nafta, União Européia e Mercosul. 
b) Dentre as diversas vantagens, o aluno poderá apresentar:  

- a eliminação de barreiras alfandegárias e a padronização de legislação econômica e fiscal;  
- a livre circulação de capital, mercadoria, serviços e pessoas;  
- a possibilidade de implantação de moeda única e, sobretudo,  
- a existência de um mercado consumidor e fornecedor. 

 
04.  

a) O candidato deverá apresentar uma das causas que impulsione a migração internacional, dentre as 
listadas: 

  • precárias condições de trabalho nos países de origem; 
  • busca de melhores condições de vida nos países centrais; 
  • crises econômicas, políticas e problemas sociais nos países de origem dos migrantes; 
  • acirramento dos conflitos étnicos, culturais e religiosos. 
 

 O candidato deverá apresentar um dos impactos na vida dos migrantes, dentre os listados: 
  • conflitos entre migrantes e a população local decorrentes da xenofobia; 
  • condição ilegal e clandestina, ocasionando enfrentamento de políticas retaliativas; 
  • precarização das condições de trabalho e/ou emprego; 
  • segregação socioespacial dos migrantes. 

b) O candidato deverá apresentar um dos efeitos da migração internacional nos países subdesenvolvidos: 
 • melhoria das condições de vida das famílias dos migrantes que residem nos países 

subdesenvolvidos, por meio do recebimento de remessas de dinheiro enviadas pelos trabalhadores 
migrantes; 

 • interferência na economia local com recebimento de remessas que dinamizam a economia. 
 

05. Trata-se do inglês, língua falada na América, África,Ásia, Oceania e Europa. Sua importância se deve 
àutilização como principal meio de comunicação nocomércio e nas transações mundiais, um dosprincipais 
meios de comunicação da Internet. Emtermos políticos, o inglês é uma das principais línguasusadas na 
ONU e em demais relações internacionais. 
 

06. O aluno pode optar por duas das seguintes conseqüências:  
Aumento constante da dívida externa; 
Dependência externa, sobretudo do capital financeiro internacional cujos organismos ditam as regras 
interferindo nas decisões do país; 
Submissão aos grandes centros de decisão que resistem em permitir a ascensão de novas potências; 
Vulnerabilidade da economia que fica sujeita às incertezas e crises financeiras mundiais que afetam, 
sobretudo os países periféricos, como a crise asiática de 1997 que trouxe seqüelas políticas e sociais que 
afetaram a economia Argentina, prejudicando a sua parceria com o Brasil; 
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Perda da competitividade da economia considerando as dificuldades das pequenas e médias empresas em 
acompanhar o avanço tecnológico das empresas globais em fazer frente aos produtos importados pelo 
país; 
Aumento do desemprego estrutural em conseqüência do processo de automação ou modernização que 
levou à substituição do trabalhador pela máquina e à eliminação de profissões, e da redução do papel do 
Estado nas políticas sociais. 
 

 
 


