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10 - Cidade, estado, país e mundo



ATIVIDADE DO DIA:
Cidade, estado, país e mundo.

Nesta atividade, o aluno irá analisar o texto apresentado, localizando

argumentos e palavras na língua estrangeira, das quais usamos no dia a dia.

Habilidade desenvolvida: (EF09LI07) Identificar argumentos principais e as

evidências/exemplos que os sustentam.



A globalizacíon ou mundialização do espaço geográfico é caracterizada pelo

processo de interligação econômica, política, social e cultural, em nível global.

Esse processo é consequência, principalmente, da expansão dos sistemas de

comunicação por satélites, da telefonia, da presença da informática na maior

parte dos setores de produccíon e de serviços, através da internet.

A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação

em sistema-mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em

graus diferentes.

Globalização



Alguns pesquisadores consideram que a globalização teve início com as grandes

navegações nos séculos XV e XVI, pois nesse período o colonizador europeu

entrou em contato com povos de outros continentes, mantendo relaciones sociales,

culturales y comerciales.

Porém, esse processo se intensificou com a queda dos regimes comunistas na

Europa e a abertura econômica realizada na China, ambos na década de 1980. As

empresas transnacionais, que possuem matriz em um país, mas atuam com filiais

em outros, expandindo seu mercado consumidor, são os grandes marcos da

globalização. Pois a abertura econômica realizada por esses países proporcionou

que essas empresas expandissem seu foco de atuação.

A globalização é de fundamental importância para a atuação das empresas

transnacionais, pois proporciona todo o aparato tecnológico para os serviços de

telecomunicação, transporte, inversiones, entre outros, fatores essenciais para

realização eficaz das atividades econômicas em escala planetária.



Empresas transnacionais

Os aspectos culturais também sofrem

influência por esse processo, pois há uma

mudança de alguns hábitos, através de

programas de televisíon de outros países,

instalação de fast food, acesso à rede

mundial de computadores (internet), entre

outros fatores. No entanto, aspectos locais

continuam fortemente presentes na

população, diferenciando as culturas.



Uma característica marcante do processo de globalização é a diferença do

desarrollo tecnológico entre os países emergentes e os desenvolvidos, onde os

países em desenvolvimento não conseguem acompanhar os avanços da

tecnologia, o que reflete em suas ahorros.

As principais diferenças remetem ao tipo de produção entre os países ricos e

pobres, o primeiro é exportador de tecnologias enquanto que o segundo é

produtor primário.

Portanto, a globalização através do aparato tecnológico desenvolvido,

proporciona maior instantaneidade aos fluxos de transporte, informação,

mercadorias, pessoas, capital, etc.

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/globalizacao.htm

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/globalizacao.htm


Você percebeu que há palavras no texto 

que não estão em português?

A atividade de hoje é treinar a tradução dessas palavras e, 

em seguida, a compreensão de todo o texto apresentado. 

Vamos lá?
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

