
 

ESCOLA SEM 

MUROS:  

EM CASA 

TAMBÉM SE 

APRENDE 

GEOGRAFIA 3ª Série - E.M.   



Nessa aula você irá 
aprender a: 
 

 

Habilidade:   
(HCEM03GE03T) Entender as transformações 
técnicas e tecnológicas e seu impacto nos 
processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. (HCEM03GE12T) 
Analisar as diferentes formas de regionalização, 
considerando aspectos de ordem física, cultural 
e econômica. 
 

VAMOS COMEÇAR?  
 

 
 



Exercícios 

1. “Essa questão é recorrente aos problemas relacionados à Divisão 

Internacional do Trabalho, em que os países periféricos exportam 

matérias-primas e produtos industrializados de baixa tecnologia e 

importam produtos tecnológicos ou sistemas de tecnologia, geralmente 

vinculados à instalação de grandes empresas multinacionais.” 

A que característica dos países subdesenvolvidos faz referência o 

fragmento acima? 

a. Dependência econômica 

b. Problemas em infraestrutura 

c. Baixos índices de industrialização 

d. Dependência tecnológica 

e. Problemas sociais  

 



2. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos 

Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desse país 

ao lado de outras lideranças (UE e China) que se apresentam como 

grandes potências econômicas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, 

podemos dizer que vivemos em um mundo: 

 

a. unipolar 

b. unimultipolar 

c. pluropolar 

d. multipolar 

e. bélico-econômico 

 



3. Uma das características mais expressivas e preocupantes 

do subdesenvolvimento são os chamados problemas sociais, 

que resultam de processos históricos e da dependência em 

relação aos países que detêm o domínio econômico. A 

respeito dessa característica, avalie as questões abaixo: 

 

I. Há cada vez mais capital sendo acumulado por cada vez 

menos pessoas, tanto em termos de finanças quanto em 

termos de posses urbanas e rurais. Tal fator é um agravo às 

condições de miséria, fome e baixa capacidade produtiva de 

uma dada região ou território. 

 



II. Outro fator que agrava os problemas sociais é a grande 

disparidade econômica atualmente existente. Os países 

subdesenvolvidos, por questões principalmente políticas, não 

promovem uma distribuição de renda em suas economias 

internas. 

 

III. Os países subdesenvolvidos passaram por processos de 

industrialização e urbanização tardios, ou seja, ocorreram 

apenas recentemente e fazem com que os países pobres 

sofram com problemas urbanos que os países desenvolvidos 

tiverem de enfrentar nos séculos XVIII, XIX e XX. 
 



IV. Os problemas sociais nos países subdesenvolvidos são 

integralmente resultados de políticas públicas ineficientes e 

da má gestão dos recursos financeiros por parte dos 

representantes da sociedade no Legislativo e Executivo. 

 

V. Os problemas relacionados com a industrialização e 

urbanização tardia nos países subdesenvolvidos são 

amenizados pela grande capacidade financeira que esses 

países possuem para emancipar suas realidades. 

 

 

 



Estão corretas as alternativas: 

 

a) I, II e V.  

b) II, IV e V.  

c) I, II e III.  

d) I, IV e V.  

e) I, III, IV e V. 

 

 

 



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 


