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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 2º ANO. 
        

Atividade para segunda-feira (28 de setembro de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 

 

Atividades na apostila – págs.: 45 à 54 (Geografia 9) 
 

 

 

Correções das atividades 

Ordem Global e Processos de Regionalização 

 

Pág. 35 

   

1) No mundo multipolar, o poder é medido pela capacidade financeira: 

disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação da mão de 

obra, nível de produtividade e índices de competitividade. 

 

2) Japão, Estados Unidos e União Europeia. Japão, com influência na maioria 

dos países da Ásia e da Oceania. Estados Unidos, estendendo seu domínio 

por toda a América. União Europeia, predominando sobre África e Leste 

Europeu. 

 

3) C 

 

4) A China possui a maior população do mundo e constitui um mercado em 

expansão, com a economia crescendo mais de 7% ao ano. O país ocupa um 

dos primeiros lugares no panorama do comércio exterior. 

 

Pág. 45 

1) Distribuição de unidades de empresas pelo planeta, assim como o uso de novas 

tecnologias que permitem agilizar fluxos de bens, pessoas e informações. 

Visões distintas sobre períodos de ocorrência da globalização, sejam as que 

pregam que se trata de fenômeno contemporâneo ou as que se baseiam na 

ampliação da ideia de mundo já a partir do século XVI. 

 



2) A produção de bens atual é realizada em grande parte em unidades com 

pequenas plantas e intensivas em tecnologias. Os avanços em transportes e 

telecomunicações permitem que peças e componentes sejam levados para 

unidades responsáveis pela montagem final do produto. 

3) A UE é uma união econômica e monetária, caracterizada por uma moeda única, 

utilizada na maioria dos países-membros, e por acordo que estabeleceu a livre 

circulação de bens, serviços, capitais e pessoas intrabloco. Sendo assim, trata-

se de um aprofundamento da integração regional, se comparada a blocos que se 

limitam ao livre-comércio ou união aduaneira e fiscal. 

 

4) Recentes episódios de restrição à entrada de refugiados e imigrantes na Europa 

mostram que a livre circulação como preceito da globalização vale para capitais, 

bens, serviços e informações, mas não para as pessoas. Com efeito, há 

resistências e repressão policial à entrada de imigrantes e refugiados, tanto na 

Europa, com imigrantes da África e Oriente Médio, quanto nos Estados Unidos, 

com a tentativa de ingresso de latino-americanos. 

 

 

Págs. 46 a 54. 

 
1. B 6. D 11. E 16. C 21. A 26. C 

2. C 7. B 12. E 17. E 22. B 27. E 

3. D 8. C 13. B 18. A 23. A 28. D 

4. A 9. D 14. D 19. D 24. D 29. E 

5. E 10. A 15. B 20. B 25. C  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


