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Nessa aula você irá
aprender sobre:

TRANSFORMAÇÕES TÉCNICAS E 
TECNOLÓGICAS

Habilidade:
(HCEM03GE03T) Entender as
transformações técnicas e tecnológicas e
seu impacto nos processos de produção,
no desenvolvimento do conhecimento e na
vida social.

VAMOS COMEÇAR? 



GLOBALIZAÇÃO E O AVANÇO TECNOLÓGICO 

DOS TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES.

Para responder as questões, revise as Unidades 1 e 2

do seu livro didático ou pesquise sobre:

Fases do Capitalismo e Globalização.



1) (UNCISAL) Leia o texto:

A Globalização não apaga nem as

desigualdades nem as condições que

constituem uma parte importante do tecido da

vida social nacional e mundial. Ao contrário,

desenvolve umas e outras, recriando-se em

outros níveis, com novos ingredientes. As

mesmas condições que alimentam a

interdependência e a integração, as

desigualdades e contradições, em âmbito

tribal, regional, nacional, continental e global. Imagem: http://georesumos.blogspot.com

http://georesumos.blogspot.com/


Com base no texto que você acabou de ler e nos conhecimentos sobre a

globalização, é correto afirmar que:

a) a importação do cinema norte-americano e da literatura europeia configura-se em um dos

aspectos da globalização que afeta positivamente o Terceiro Mundo.

b) a revolução tecnológica constitui-se na grande conquista da era da globalização, pois ela

garante o estabelecimento de regimes democráticos no mundo.

c) num mundo globalizado, a desigualdade, que é parte integrante das sociedades, desaparece

em função do desenvolvimento igualitário da relação de produção material e cultural.

d) a globalização constitui-se em um fenômeno de abertura das economias rumo a uma

integração mundial e é, ao mesmo tempo, seletiva, pois não envolve todas as regiões,

atividades e segmentos sociais.

e) a globalização caracteriza-se pela valorização das culturas locais visando à criação e à

implantação de democracias multiculturais nas Américas e na Ásia.



2) (Enem 2014) O jovem espanhol Daniel se sente perdido. Seu diploma

de desenhista industrial e seu alto conhecimento de inglês devem ajudá-

lo a tomar um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 52% entre

os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que

seu futuro profissional não está na Espanha, como o de, pelo menos, 120

mil conterrâneos que emigraram nos últimos dois anos. O irmão dele, que

é engenheiro-agrônomo, conseguiu emprego no Chile. Atualmente,

Daniel participa de uma “oficina de procura de emprego” em países como

Brasil, Alemanha e China. A oficina é oferecida por uma universidade

espanhola.
GUILAYN, P. “Na Espanha, universidade ensina a emigrar”. O Globo, 17 fev. 2013 (adaptado). 



A situação que você acabou de ler ilustra uma

crise econômica que implica:

a) valorização do trabalho fabril.

b) expansão dos recursos tecnológicos.

c) exportação de mão de obra qualificada.

d) diversificação dos mercados produtivos.

e) intensificação dos intercâmbios estudantis.
Imagem: https://www.pngwing.com

https://www.pngwing.com/


Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 

E.P.P. – EQUIPE DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

E

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO


