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BATERIA DE EXERCÍCIOS DE GEOGRAFIA 

 

 

OBS: RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO EM SEU CADERNO. 

1 - Moro em Portland, Oregon, onde a Nike tem a sua sede empresarial(...) Precisando de tênis novos, 

comecei a procurar. (...) Pegava um tênis atrás do outro e lia: "Made in China". "Made in Korea", "Made in 

Indonésia", "Made in Thailand". Comecei a pedir tênis fabricado nos EUA aos balconistas.  Os poucos que 

não ficaram confusos me disseram que não existem tênis fabricados nos EUA. Telefonei para a Nike e falei 

com o responsável pelo atendimento aos clientes, e ele me disse que a empresa ainda está manufaturando na 

Indonésia e em vários países da região. Liguei para a sede da L.A. Gear em Santa Mônica. Eu disse: "os 

tênis que vocês produzem são fabricados nos EUA?" "Fabricados aqui?" perguntou, espantada, a pessoa que 

me atendeu. Ela me disse que seus tênis são produzidos no Brasil e na Ásia. 

 

 (adaptado de Sally Tisdale, AMERICANOS FABRICAM OS SEUS TÊNIS EM TODA PARTE, 

"Folha de S. Paulo", 02/10/94). 

 

Este depoimento demonstra uma tendência da economia mundial. 

 

a) Explique essa tendência. 

b) Por que empresas como a Nike preferem produzir suas mercadorias em países como China, Coréia, 

Indonésia, Tailândia e Brasil? 

 

2 – Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de idéias políticas e econômicas capitalistas que 

defende a não participação do estado na economia. Surgiu na década de 1970, através da Escola Monetarista 

do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, 

provocada pelo aumento excessivo no preço do petróleo.  

  

(em destaque: Milton Friedman: um dos idealizadores do neoliberalismo) 

-  A respeito dessa informação, cite 3 características básicas do Neoliberalismo. 

 

3 – Em se tratando das Revoluções Industriais, comente cada uma delas: 

 

a) Primeira Revolução industrial. 

b) Segunda Revolução industrial. 

c) Terceira Revolução Industrial. 

 

4 - Leia o fragmento a seguir sobre as características do processo de globalização. 

 

"Suponhamos que você vá com seus amigos comer um cheeseburger e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em 

seguida, assista a um filme de Steven Spielberg e volte para casa num carro Ford ou num ônibus Mercedes. 

Ao chegar, o telefone toca. Você atende num aparelho fabricado pela Siemmens e ouve um amigo 

lembrando-o de um videoclipe que começou há instantes na televisão: Michael Jackson em seu último 

lançamento. Você corre e liga o aparelho da marca Mitsubishi. Ao terminar o clipe, decide ouvir um CD do 

grupo Simply Red gravado pela BMG Ariola Discos, de propriedade da Warner, em seu equipamento 

Philips." 

 (Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/globalizacao.htm) 

 - O que se entende por globalização?Apresente duas conseqüências deste processo. 

 

“Sem limite para crescer” 
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http://www.brasilescola.com/geografia/globalizacao.htm


5 – Identifique a proposta de regionalização representada no mapa abaixo e apresente o principal critério 

utilizado. 

 

 
 

6 - A OMC é constituída por um grupo de países que atualmente delibera sobre parâmetros da política de 

desenvolvimento econômico em escala mundial. Cite o significado da sigla OMC e cite o nome da 

organização que este órgão substituiu. 

 

7 - A União Europeia é formada por 27 países que foram aderindo aos poucos aos países fundadores: 

Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Essa organização tem por objetivo propiciar a 

cooperação econômica e política dos seus membros. A seu respeito, explique em que contexto histórico-

econômico teve início. 

 

8 –Explique a proposta de regionalização do mundo em Primeiro, Segundo e Terceiro mundo. 

9 – Por que foram criados os blocos econômicos e as associações comerciais? Dê um exemplo de bloco 

econômico em que o Brasil faça parte. 

10 -  O G8 é o Grupo dos Sete e a Rússia -  Mais conhecido como G8, é um grupo internacional que reúne 

os sete países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo, mais a Rússia. Todos os 

países se dizem nações democráticas: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o 

Canadá (antigo G7), mais a Rússia.- Por que a Rússia integra o G8? 

11 – O G-20, ou Grupo dos 20, é um grupo de países emergentes criado em 20 de agosto de 2003, em 

Cancún, México.  Sobre o G 20 responda: 

a) Na atualidade quantos países integram esse grupo? 

b) Sobre qual atividade o G20 atua? 

12 – O G 77, ou Grupo dos 77, é uma coalizão de nações em desenvolvimento, que visa promover os 

interesses econômicos coletivos de seus membros e criar uma maior capacidade de negociação conjunta na 

Organização das Nações Unidas.  Em 2011 a Argentina detém a presidência. 

a) Na atualidade quantos países integram esse grupo? 

b) Sobre quais atividades o G77 atua? 

13 - Como o mundo se dividiu geopoliticamente: 

a) entre 1945 e os anos 80 

b) a partir dos anos 90 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1


14 – Quais países fazem parte do BRICS e qual a importância deste bloco? 

 

Reunião de cúpula BRICS realizada recentemente em Durban. 

15 - Explique o conceito geopolítico de centro e periferia. 

16 - O que foi a divisão bipolar do mundo e qual a relação com a "Guerra Fria"? 

17 - Considere as seguintes afirmações sobre a geografia do mundo contemporâneo: 

I - É usual a interpretação do mundo que o divide em dois grandes blocos: um composto pelos países 

desenvolvidos, centrais ou do Norte, e outro pelos países subdesenvolvidos, periféricos ou do Sul. 

II - O intercâmbio internacional de bens, capitais e serviços vem contribuindo para a manutenção das 

desigualdades socioeconômicas entre os países. 

Apresente um argumento que: 

a) questione a afirmação I: 

b) comprove a afirmação II: 

18 – Considerando o processo de formação da União Europeia, explique por que os Estados europeus estão 

tentando proceder à sua unificação econômica? 

19 - No Tratado do Mercosul, foi criada uma zona de livre comércio.Explique o que isso significa. 

20 - Se o mapa do mundo fosse redesenhado, não a partir das fronteiras geopolíticas mas de acordo com o 

potencial tecnológico das nações, , teríamos a configuração a seguir. 

- Demonstre a veracidade desta 

apresentação com fatos da 

realidade atual dos dois 

primeiros países indicados no 

mapa adiante. 

 


