CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

LISTA 01

GEOGRAFIA• 8º Ano • Ensino Fundamental
Conteúdo
• Capítulo 1: Capitalismo e o Espaço Mundial
• Capítulo 2: Revolução técnico-científica e as redes
geográficas
• Capítulo 3: Globalização
• Capítulo 6: A colonização e a Regionalização da
América

Comercial:
Industrial:
Financeiro:

Para se preparar para a avaliação, o aluno precisará
elaborar um mapa conceitual, buscando no livro didático o
significado dos seguintes termos:
Capítulo 1
1. O capitalismo e a interdependência entre os países;
2. Características do Capitalismo (comercial, industrial e
financeiro ou monopolista);
3. Fase atual do capitalismo.
Capítulo 2
1. O Capitalismo e Terceira Revolução Industrial;
2. A Ciência, pesquisa e a produção;
3. Tecnologia nos sistemas e processos de produção;
4. As Redes Geográficas;
Capítulo 3
1. Globalização e Neoliberalismo;
2. As corporações multinacionais;
3. A Organização Mundial do Comércio;
4. Os Blocos Econômicos Regionais (União Europeia,
Mercosul e Nafta);
Capítulo 6
1. Regionalização histórico-cultural e física: (América
Latina e América Anglo-Saxônica) e (América do
Norte, Central e do Sul).
2. A Colonização de exploração e povoamento na
América;
3. América Latina – o subdesenvolvimento no continente
americano.
4. A dívida externa entre o final do século XX e o início
do século XXI.

2. A Revolução Industrial, que marcou a fase capitalista
chamada de capitalismo industrial, teve início na
Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Caracterize
a Primeira Revolução Industrial.
3. Explique a frase: “A Revolução Industrial provocou a
Revolução agrícola e, juntas elas determinaram a
intensificação da urbanização”.
4. Um aspecto que caracteriza o momento atual do
desenvolvimento capitalista, iniciado após a Segunda
Guerra e intensificado a partir dos anos 1970 e 1980 é a
Terceira Revolução Industrial ou revolução técnicocientífica. Explique como está relacionada essa nova fase
no capitalismo mundial.
5. A revolução técnico-científica, movida pelo aumento de
produtividade, pode gerar mais riquezas, ampliar taxas de
lucros de empresas, viabilizar a produção de novas
mercadorias, facilitar a vida de muitas pessoas e
possibilitar a criação de novas atividades e profissões. No
entanto, ela também traz novas exigências. Cite dois
impactos da Terceira Revolução Industrial na vida
profissional.
6. O sistema de produção conhecido mundialmente como
just-in-time, é totalmente adaptado às necessidades do
mercado. As etapas de produção, desde a entrada das
matérias-primas até a saída do produto, são realizadas de
forma combinada entre fornecedores, produtores e
compradores. A quantidade de matérias-primas que
entram na fábrica corresponde exatamente à exigida para
a fabricação de produtos. As mercadorias são feitas dentro
do prazo estipulado e de acordo com a exigência dos
compradores. Sobre o sistema just-in-time, explique o que
permite a sua produção ser mais eficiente.

1. Desde o seu surgimento, o capitalismo passou por
diferentes etapas de aperfeiçoamento, assim, considerando
o seu processo de desenvolvimento, o capitalismo foi
classificado em três etapas: capitalismo comercial,
capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Apresente
uma característica de cada uma das três etapas.
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12. As empresas multinacionais instalaram filiais em
diversas partes do mundo, particularmente nos países
subdesenvolvidos. Apresente as vantagens que levam a
filiar-se nos países subdesenvolvidos.

GABARITO
1.

Comercial: Nos séculos XV e XVI, período de formação do
capitalismo na Europa, as mercadorias se restringiam a
perfumes, sedas, madeira, marfim e, sobretudo, especiarias
adquiridas na Ásia.
Industrial: Teve início na Inglaterra, na segunda metade do
século XVIII. Esse processo ocasionou profundas
modificações na sociedade, na economia e, portanto, na
organização do espaço.

7. Atualmente, consumimos produtos provenientes de
vários países. Também convivemos com fatos que ocorrem
em todo o mundo. Notícias veiculadas pela televisão vêm
da América do Norte, da África, da Ásia ou da Europa quase
instantaneamente (em tempo real). Muitos dos problemas
econômicos de outros países podem influenciar a
economia do Brasil e até mesmo a nossa vida cotidiana.
Quais são as principais características da globalização.
8. Explique a importância das empresas multinacionais na
atual fase da economia mundial.
9.

Uma tendência verificada na fase atual do sistema
capitalista é a formação dos blocos econômicos regionais.
(A) Para os países qual é a importância da formação de
blocos econômicos?
(B) Os números 1, 2 e 3, assinalados no mapa
correspondem, respectivamente, a quais megablocos?
10. O que significa Divisão Internacional do Trabalho?
Quais as características da atual Divisão Internacional do
Trabalho?
11. O ponto de partida para o estudo regional dos
continentes é o papel que cada país tem na DIT e seu nível
de desenvolvimento socioeconômico. Existem outras
propostas para o entendimento do mundo em que
vivemos. No entanto, a opção por uma divisão regional em
continentes tem a vantagem de facilitar o estudo de
aspectos naturais, políticos, socioeconômicos, entre outros,
dentro de um mesmo bloco territorial. Identifique um
critério determinante para a regionalização cultural da
América.
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Financeiro: É a fase atual, caracterizada pela integração
entre capital industrial e capital bancário, havendo grandes
operações de crédito, a fim de garantir capital para buscar
inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção.
2.

Foi nela que surgiu a introdução da máquina a vapor, movida
a carvão mineral, e a invenção do tear mecânico permitiram
a criação do sistema de produção fabril e grande
desenvolvimento da indústria têxtil. Nesse período ocorreu,
também, o desenvolvimento do sistema de transporte de
mercadorias e pessoas com a implantação em grande
extensão do sistema ferroviário.

3.

O crescimento da atividade industrial nas cidades, com o
aumento da oferta de empregos, atraiu a população rural.
Além disso, as indústrias passaram a produzir máquinas
também para as atividades rurais, iniciando um processo
gradativo de substituição do trabalhador do campo. Esses
fatores foram contribuindo para um aumento da população
das áreas urbanas num ritmo bem mais intenso,
caracterizando, assim, a urbanização.

4.

Essa nova fase está relacionada ao desenvolvimento da
eletrônica e das tecnologias de informação que agilizaram e
tornaram os negócios possíveis de ser realizados em
qualquer lugar do planeta a partir de um centro de decisão.
Esse fenômeno foi consequência, em parte, da abertura das
fronteiras nacionais para a entrada de mercadorias, serviços
e capitais e dos avanços tecnológicos.

5.

Novas profissões surgem enquanto outras são substituídas
pela mecanização. Além disso, as novas tecnologias geram
desemprego, principalmente para os trabalhadores de baixa
qualificação.

6.

A diminuição do custo de estocagem, e o volume da
produção fica diretamente relacionado à capacidade de
mercado, evitando-se perdas de estoque ou diminuição do
preço caso ocorra uma defasagem tecnológica do produto.

7.

Com a globalização, as atividades produtivas, o consumo de
mercadorias e de serviços, a interconexão entre pessoas,
empresas e países ocorrem em nível mundial.
As multinacionais controlam a maior parte da produção de
mercadorias, são responsáveis pela maior parte do comércio
internacional e pelo desenvolvimento das novas tecnologias.
A capacidade financeira dessas empresa é superior aos
recursos de diversos países, e seus investimentos podem
afetar favorável ou negativamente a economia e a sociedade
de diferentes lugares do mundo.

8.

9.
(A) Os países buscam em geral, maior integração econômica
negociando maior liberdade comercial entre os
associados.
(B) 1-NAFTA, 2-União Europeia, 3-Mercosul.
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10. Divisão
Internacional
do
Trabalho
refere-se
à
interdependência entre as atividades econômicas realizadas em
diferentes regiões do globo. Os países centrais concentram a
fabricação de produtos de tecnologias mais sofisticadas, o
desenvolvimento de novos produtos, o setor de marketing, os
serviços financeiros e a gerência administrativa das grandes
empresas.
11. Na América, a regionalização agrupa de um lado os países
desenvolvidos – América Anglo-Saxônica (Estados Unidos e
Canadá) predominantemente colônia de povoamento - e de outro
os países emergentes e subdesenvolvidos, que compreendem a
América Latina colônia de exploração.
12. Matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra e baixos
impostos.

18M2Geo_01_2018_atv_site.docx | 8º Ano :: 2º período :: jul/2018

pág. 3 de 3

