
 

 

Tarefa 8 professor Lucas 
 

CONTEÚDO: 
- GLOBALIZAÇÃO 

- ECONOMIA MUNDIAL 
 

01. Observe a figura abaixo. 

 
Fonte: HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as  

origens da mudança cultural.2.ed. São Paulo: Loyola, 1992. 
Responda: 
a) Que fator explica o “encolhimento” do mapa-mundi? 

Leia o trecho da música Parabolicamará, de Gilberto Gil: 
“ Antes mundo era pequeno 
Porque Terra era grande 
Hoje mundo é muito grande 
Porque Terra é pequena. 
Antes longe era distante. 
Perto, só quando dava 
Quando muito, ali defronte, 
E o horizonte acabava.” 

Fonte: www.gilbertogil.com.br/letras/paraboli 
b) O mesmo fator que você identificou na letra a também justifica as afirmações contidas na letra da 

música? Explique sua resposta. 
 

02. “A Geografia pode ser construída a partir da consideração do espaço como um conjunto de fixos e fluxos 
[...] A interação entre fixos e fluxos modifica o significado e o valor de ambos.” 

Santos, Milton (1996) - A natureza do espaço. 
 

A atual crise no sistema financeiro global iniciou-se no mercado imobiliário norte-americano, inflado por 
operações com títulos hipotecários. A hipoteca é uma das formas de transformar um fixo (bem imóvel) em 
fluxo (aplicação financeira). No espaço geográfico isso significa transformar bens fixos do território em 
fluxos voláteis de capital. 
a) Explique por que a transformação de um fixo em fluxo permite maior e mais rápida circulação do 

capital entre os lugares. 
b) Apresente um efeito da crise financeira sobre os fixos no território. 

 

03. Leia o fragmento de texto abaixo. 
“Com o aprofundamento da concorrência intercapitalista tem havido uma maior concentração e 
centralização do capital, seja nos setores produtivos, seja no setor bancário e financeiro, o que concede 
maior importância para o papel das grandes corporações transacionais. Na realidade, conformam-se 
oligopólios mundiais, responsáveis pela dominação dos principais mercados, como é o caso no setor de 
computadores com apenas 10 empresas controlando 70% da produção, ou de 10 empresas que respondem 
por 82% da produção de automóveis, ou de 8 empresas que dominam 90% do processamento de dados, 
ou de 8 empresas que dominam 71% do setor petroquímico ou ainda de 7 empresas que respondem por 
92% do setor de material de saúde.” 

(CHESNAIS apud POCHMANN, Márcio. Economia global e a nova Divisão Internacional do Trabalho. Disponível 
em:<http://decon.edu.uy/network/>.  

Acesso em: 16 nov. 2007.) 
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a) Cite duas vantagens para as grandes corporações transnacionais formarem oligopólios. 
b) Cite e explique um efeito da ação dos oligopólios na economia dos países menos desenvolvidos. 

 
04. O mundo pode ser dividido em dois grupos: países desenvolvidos e países em via de desenvolvimento. 

Partindo desta divisão, indique e disserte sobre: 
a) duas das principais características dos países desenvolvidos. 
b) duas das principais características dos países em via de desenvolvimento. 

 
05. EUA SOB ATAQUE  

[...]  
11 DE SETEMBRO  
DEZ ANOS EM UMA NOVA ROTA 
 
O mundo não foi mais o mesmo desde o 11 de setembro de 2001: o mais espetacular atentado suicida de 
todos os tempos matou 2.976 pessoas. O ataque coordenado, há exatos dez anos, foi lançado contra Nova 
York, capital financeira dos EUA, e Washington, centro do poder político e militar do país.  
Naquele mesmo dia, inesquecível para qualquer pessoa “conectada” com as notícias do mundo, soube-se 
que a História ganhava, então, novos rumos.  

(EUA SOB ATAQUE. A Gazeta, Vitória, 11 de setembro de 2011, MUNDO, p. 46).  
 
Um dos principais discursos veiculados na era da globalização é o de que vivemos num mundo sem 
fronteiras, a chamada aldeia global. Explique uma consequência, para o mundo globalizado, dos atentados 
de 11 de setembro de 2001, relativa a cada um dos seguintes aspectos:  
a) político-econômico;  
b) cultural.  

 
06. No século XVIII e em grande parte do século XIX, o carvão foi a base primária de energia da Revolução 

Industrial. A partir das últimas décadas do século XIX, o petróleo foi rapidamente substituindo o carvão, 
especialmente nos países onde a Segunda Revolução Industrial mais se desenvolvia. Assim, emergia a 
longa era dos hidrocarbonetos que atravessou todo o século seguinte. A partir das últimas décadas do 
século XX, a era do petróleo começou a dar sinais expressivos de crise. Na década de 1970, os preços do 
petróleo sofreram dois choques determinando o fim da fase do petróleo barato. A partir da 2a metade dos 
anos 90, os preços voltaram incomodar o desenvolvimento da economia capitalista internacional. 

 

 
“O Final da era do óleo” 

 
Apresente um argumento que explique os altos preços do barril de petróleo no mercado internacional na 
atualidade. 

 
 
 
 


