
 

 

Tarefa 8 professor Lucas 
 

CONTEÚDO: 
- GLOBALIZAÇÃO 

- ECONOMIA MUNDIAL 
 
01.  

a) O “encolhimento” do mapa-mundi ocorreu porque houve um avanço nos meios de transporte e 
comunicação ao longo da história, facilitando assim o deslocamento e comunicação no planeta. 

b) Sim. Pois em ambas situações háênfases quanto ao processo de globalização econômica sedimentada 
no avanço tecnológico, portanto, elemento primordial para as constantes modificações no espaço 
global. 

 
02.  

a) A globalização ampliou a escala, a velocidade e a amplitude de circulação dos capitais financeiros que 
buscam valorizar-se em qualquer parte do mundo. De outro lado, o valor dos fixos está mais restrito 
às condições de sua localização.  

b) Entre os efeitos da crise financeira sobre os fixos no território destacam-se: a depreciação do valor dos 
imóveis; a dificuldade de utilizar os fixos como garantia de novos empréstimos e de novos 
investimentos; a redução progressiva do grau de utilização de fixos, como fábricas, vias de circulação 
e infra-estrutura de modo geral.  

 
03.  

a) • domínio do mercado consumidor; 
• controle dos preços; 
• possibilidade de gestão integrada; 
• possibilidade de cooperação tecnológica; 
• fortalecimento da competitividade; 
• fortalecimento no mercado em detrimento da diminuição da concorrência. 

b) • inibição do desenvolvimento da pesquisa e tecnologia, consequentemente da atividade industrial 
nacional; 
• remessa de lucros e evasão de capitais para o exterior, prejudicando o setor financeiro nacional; 
• pressão política com o objetivo do atendimento dos interesses empresariais (imposição de preços, 
incentivos fiscais, cobrança de patentes) no país, em detrimento dos interesses da sociedade nacional; 
• concorrência desigual com a tecnologia, pesquisa e indústria nacional, provocando a diminuição ou 
mesmo extinção de setores produtivos; 
• o oligopólio conformando-se como o principal agente econômico do país, impedindo seu 
desenvolvimento socioeconômico pleno, apesar da presença no país significar investimentos 
empresariais, aumento dos postos de trabalho, arrecadação de impostos, etc. 

 
04.  

Entre as características dos países desenvolvidos podem ser citadas:  
1) elevada renda per capita; 
2) alto índice de qualidade de vida e, 
3) elevado desenvolvimento tecnológico e industrial. 
Com relação aos países subdesenvolvidos podem ser citadas as seguintes características: 
1) populações não dispõem do necessário, sendo comumente afetadas pela fome; 
2) escassez de recursos e de tecnologia induz uma subprodução que é agravada por um forte crescimento 
populacional; 
3) baixo PNB, índice que avalia os produtos nacionais por habitante e por ano; 

 
05.  

a) Uma das principais consequências no aspecto político-econômico que podemos apontar diz respeito ao 
aumento do controle das fronteiras nacionais, principalmente através de medidas mais rigorosas nos 
quesitos de segurança tomadas nos aeroportos internacionais;  

b) Um das principais consequências no aspecto cultural refere-se ao aumento do medo coletivo em 
relação a novos atentados terroristas, que se desdobra na incidência cada vez maior de medidas de 
intolerância aos islâmicos.  

 
06. Altas taxas de crescimento econômico das economias chinesa, indiana e dosEstados Unidos (1) 

Instabilidade política no Oriente Médio (2) 


