
Capítulo 1

Globalização, um mundo cada vez menor

Agora é com você – Pág. 9

01  Resposta pessoal.

02  Resposta pessoal.

03  Resposta pessoal.

04  Resposta pessoal.

Agora é com você – Pág. 13

01  a) As áreas do planeta em que os habitantes possuem 
maior acesso à internet são a América do Norte, espe-
cialmente nos EUA e no Canadá; a Europa, em paí-
ses como Reino Unido, França e Alemanha; a Ásia, 
no Japão; e a Oceania, notadamente Austrália e 
Nova Zelândia.

 b) Sim. As informações do mapa, assim como os dados da 
pesquisa, evidenciam que as populações com menor 
acesso à internet estão nos países em desenvolvi-
mento, principalmente na América Latina, África e parte 
da Ásia.

 c) Os dados do mapa e do texto mostram que a globaliza-
ção e seus benefícios, no caso o acesso à internet, não 
têm, até então, conseguido alcançar de forma igualitá-
ria a população mundial, ou seja, aumentam ainda mais 
as diferenças entre países centrais, mais desenvolvidos, 
e países periféricos, menos  desenvolvidos.

Conexão Brasil – Pág. 14

01  O fator responsável pela mudança da visão dos estran-
geiros sobre o Brasil foi o avanço tecnológico ocorrido no 
país nos últimos anos, o que proporcionou o aumento da 
produção cientí� ca, ultrapassando países desenvolvidos, 
como Holanda, Israel e Suíça.

02  O texto a� rma que, além de ocupar a 13a posição no ranking 
mundial de produção cientí� ca, o número de artigos brasilei-
ros publicados dobrou para 19 mil entre 1997 e 2007.

03  Com o aumento do PIB, o governo passa a ter uma arre-
cadação maior, o que dá condições para os investimentos 
em diversas áreas, inclusive a de produção cientí� ca.

Leitura complementar – Pág. 17

01  Sim, pois a evolução dos transportes (navios e ferrovias 
com maior velocidade e capacidade; aviões velozes) e dos 
meios de comunicação (telefonia, internet, satélites, cabos 
de � bra óptica) proporcionaram um encurtamento das dis-
tâncias e a percepção de que o mundo é “menor” hoje do 
que na Idade Média.

02  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno cite como ponto 
positivo a rapidez das informações, a educação a distân-
cia, as redes sociais para integrar ainda mais as relações 
pessoais, entre outros. Como ponto negativo, é possível 
mencionar os crimes virtuais (clonagem de cartão, pedo� -
lia e apropriação indevida de informações pessoais).

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  B

 As Grandes Navegações, patrocinadas pelas potências 
europeias a partir do � nal do século XV e início do século 
XVI, caracterizaram o contexto histórico que proporcionou 
a ampliação do comércio mundial e a interdependência 
entre os países (na época, metrópoles e colônias), de 
forma menos complexa se comparada aos dias atuais.

02  V, F, F, F

 O processo de globalização, que se iniciou a partir das 
Grandes Navegações (� nal do século XV e início do XVI) 
e se intensi� cou com a Revolução Industrial (meados do 
século XVIII), contribuiu para o desenvolvimento e a con-
solidação do sistema capitalista, mas proporciona uma má 
distribuição de riquezas em nível mundial, o que gera a 
atual desigualdade social no planeta.

03  A Divisão Internacional do Trabalho (DIT) é o processo 
de distribuição da produção econômica mundial, desta-
cando o que cada grupo de países produz. Esse processo 
evoluiu nos últimos cinco séculos, desde a divisão entre 
metrópoles × colônias até a atual confi guração: países 
desenvolvidos × países em desenvolvimento. As nações 
desenvolvidas se destacam pela produção de tecnologia 
e produtos industrializados com elevado valor econômico 
e tecnológico agregados. Já os países em desenvolvi-
mento são responsáveis pelo abastecimento dos produtos 
 primários,  commodities, como soja, milho, carnes, algodão 
e minérios.

Resoluções Resoluções
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04  Um dos princípios que regem uma economia neoliberal é 
a livre concorrência de mercado. O papel do Estado nesse 
tipo de economia é o de mínima intervenção possível 
(Estado mínimo).

05  a) São exemplos de efeitos negativos decorrentes do 
processo de industrialização de um país a destruição 
ambiental causada pelo desmatamento, a poluição dos 
aquíferos super� ciais e subterrâneos, a poluição atmos-
férica e o esgotamento de elementos naturais, como os 
solos. Pode-se, também, salientar como aspecto nega-
tivo da globalização a geração de riqueza de forma desi-
gual, pois muitas empresas dos países desenvolvidos se 
instalam em nações periféricas para explorar os recursos 
naturais e a mão de obra barata, entre outros aspectos. 

 b) Os principais fatores que levam ao crescente desmata-
mento na atualidade são a busca por novas áreas para 
a produção agropecuária; a valorização da madeira ex-
traída; o avanço dos centros urbanos; a construção de 
rodovias, portos, aeroportos e ferrovias.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  a) De acordo com a pesquisadora, os shopping centers 
funcionam para as sociedades contemporâneas como 
templos para a libertação e a satisfação pessoal de seus 
consumidores e usuários. 

 b) Resposta pessoal.

02  Resposta pessoal.

03  A globalização tem como uma de suas consequências 
negativas a promoção da má distribuição de riquezas. 
Além disso, de um lado, ela proporciona o consumo exa-
cerbado, sem necessidade, criando o consumismo; e do 
outro, milhões de pessoas são privadas de suas necessida-
des básicas, entre elas o direito à alimentação.

04  A migração das pessoas que saem dos países menos 
desenvolvidos para as nações desenvolvidas (geralmente 
Estados Unidos e Europa Ocidental) produz um espaço 
multiétnico, gerando aspectos negativos das diferenças 
culturais no mundo globalizado. Isso acarreta a forma-
ção da xenofobia (aversão aos estrangeiros), produzindo 
segregação sociocultural e intolerâncias, devido às dife-
renças étnicas e religiosas. Exemplos dessas práticas são 
a perseguição aos muçulmanos e os atentados terroristas 
na Europa.

05  A Revolução Técnico-cientí� ca-informacional, também cha-
mada de Terceira Revolução Industrial, acontece desde 
a segunda metade do século XX. Sua principal inovação 
está na inserção da tecnologia nos mais diversos setores 
da economia e da sociedade. Com isso, a tecnologia nos

 transportes (aumento signi� cativo na velocidade e na qua-
lidade dos navios, aviões e trens) e a tecnologia na comu-
nicação (criação dos satélites, da � bra óptica, do mundo 
on-line) foram fundamentais para “encurtarem” as distân-
cias no mundo globalizado e aumentarem a riqueza mun-
dial, apesar de sua má distribuição.

06  Resposta pessoal. 

07  C

 A água deve ser tratada como um bem comum a todos os 
seres humanos, não como uma mercadoria para bene� ciar 
apenas aqueles que podem pagar para ter acesso a ela. 

08  Desenvolvimento sustentável é a forma ideal que a socie-
dade busca para promover o equilíbrio entre o consumo 
de recursos naturais de maneira racional, a � m de garanti-
-los para as futuras gerações, e o crescimento econômico. 

09  a) Dentre os benefícios socioespaciais da atividade turís-
tica, estão a geração local de emprego e renda, a diver-
si� cação da economia regional, a � xação de população 
em áreas rurais, a melhoria da infraestrutura de trans-
porte e de comunicações e o aumento tanto dos recur-
sos públicos e privados, para a preservação das áreas 
protegidas, quanto da arrecadação, permitindo melho-
ria dos equipamentos e serviços públicos. 

 b) Espera-se que os alunos citem alguns dos seguin-
tes riscos ambientais da atividade turística: poluição 
hídrica, degradação da fauna e da � ora, aumento da 
quantidade de resíduos sólidos e descaracterização 
dos ambientes originais em função da construção de 
infraestrutura turística.

10  O desenvolvimento econômico capitalista se caracterizou 
desde o início pela utilização dos recursos naturais para 
a obtenção de lucros, mas essa tendência se acentuou a 
partir do fi nal do século XVIII, com as revoluções industriais 
e os avanços tecnológicos. A natureza passou a ser vista 
como fonte inesgotável de recursos para sustentar a pro-
dução de mercadorias, o que contradiz a concepção de 
preservação dos recursos naturais. O que é possível fazer, 
em uma tendência que aos poucos vai se consolidando, é 
utilizar a natureza de forma racional, dentro de uma con-
cepção sustentável de conservação dos recursos.

MERGULHANDO FUNDO

01  Os países em desenvolvimento são o principal destino 
para a mudança das empresas multinacionais em busca de 
otimizar seus lucros. Mão de obra barata, incentivos � scais, 
fracas leis trabalhistas e ambientais, além da ampliação do 
mercado consumidor, são vantagens que incentivam a 
mudança dessas empresas.
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02  B 

 A última grande crise econômica, que ainda assola muitos 
países no mundo, teve abrangência global e foi potencia-
lizada pela uni� cação do sistema � nanceiro internacional. 
Essa característica tornou mundial os desdobramentos de 
um problema iniciado em um país, como a crise imobiliária 
de 2008 nos Estados Unidos.

03  a) O tipo de rede discutido no texto é o meio de comuni-
cação. Os � uxos de informações evoluíram graças aos 
investimentos na tecnologia de comunicação, como a 
constituição dos cabos de � bra óptica, dos satélites e 
da telefonia móvel, entre outros. 

 b) Nota-se que o processo de globalização é mais intenso 
em 2004, pois o uso da tecnologia favoreceu o � uxo das 
informações. 

 c) Resposta pessoal. 

04  O efeito estufa é o aprisionamento natural do calor na 
superfície terrestre devido à presença de alguns gases, como o 
CO2. Esse fenômeno é potencializado pelo ser humano devido 
à excessiva queima de combustíveis fósseis provocada pela 
“mundialização” da economia, aumentando a necessidade 
dessas fontes de energia, que movem os automóveis, 
caminhões, trens, aviões, navios, e abastecem as indústrias.
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