
ESCOLA SEM 

MUROS: 

EM CASA 

TAMBÉM SE 

APRENDE

GEOGRAFIA9º Ano  



Nessa aula você irá
aprender sobre:

GLOBALIZAÇÃO,MUNDIALIZAÇÃO E 

MUDANÇAS TÉCNICAS/ CIENTÍFICAS

Habilidade:
(EF09GE05) Analisar fatos e situações
para compreender a integração
(econômica, política e cultural),
comparando as diferentes interpretações:
globalização e mundialização. (EF09GE11)
Relacionar as mudanças técnicas e
científicas decorrentes do processo de
industrialização com as transformações
no trabalho em diferentes regiões do
mundo e suas consequências.

VAMOS COMEÇAR? 



Olá!

Vamos realizar atividades sobre temas

estudados no início 

do ano letivo?



1.Com base nas características do processo de globalização e na análise

da tabela a seguir, leia as frases e assinale (V) para as verdadeiras e (F)

para as falsas.



Imagem: https://es.123rf.com/

a.(    )   A  globalização  praticamente eliminou  as  disparidades tecno-

lógicas entre os países.

b.( ) Os países desenvolvidos têm maior acesso às tecnologias.

c.( ) O Brasil está entre os países líderes em tecnologia no mundo.

d.( ) A globalização tem se caracterizado pela enorme distância

tecnológica que separa os países mais ricos e desenvolvidos dos

países mais pobres. Número de usuários de Internet no mundo (em

cada grupo de mil habitantes).

https://es.123rf.com/


2. Leia o texto abaixo e responda:

PANDEMIA - Um Direito Econômico de ‘guerra’

Desafio é reformular a ação do Estado para que possa induzir investimento e criar

valor e renda (...). E quando também não se imaginava o alcance do desemprego

estrutural causado pela substituição do trabalho braçal pelo trabalho robotizado

nem o fenômeno da transterritorialização dos mercados e o surgimento de

cadeias globais de valor, com as indústrias de diferentes países conectadas para

a fabricação de um determinado produto. Do ponto de vista substantivo, agora o

desafio é reconstruir o conceito de interesse público e reformular a ação do

Estado para que possa, além de enfrentar a crise sanitária, induzir investimento e

criar valor e renda em contexto de isolamento social (…).

Fonte:https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/um-direito-economico-de-

guerra-09052020

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/um-direito-economico-de-guerra-09052020


a. No texto é possível definir o que é desemprego estrutural? Confirme

sua resposta

b. Nos dicionários TRANS significa: além de. Quando o texto fala de

transterritorialização dos mercados, o que isso quer dizer?

c. Para o autor, porque neste contexto de trabalho robotizado e pandemia

é necessário rever o papel do Estado?

Imagem: https://br.freepik.com

https://br.freepik.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


