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1. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Pintura de uma indústria química em Ludwigshafen, Alemanha, 1881,  

do artista Robert Friedrich Stieler (1847-1908). 

Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution#/media/File:BASF_Werk_Ludwigshafen_1881.JPG>. 

Acesso em: 17 out. 2018. 

Considerando a cena retratada na pintura, indique duas modificações da paisagem que podem 
ser consideradas consequências da Segunda Revolução Industrial. 
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2. A Terceira Revolução Industrial promoveu várias mudanças no mundo do trabalho. Aponte duas 
consequências sociais dessas mudanças. 

 

 

 

 

 

 

3. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Máquina agrícola. 

Relacione a modernização da agropecuária, o processo de urbanização e o aumento do desemprego 
estrutural nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, particularmente nos emergentes, 
como é o caso do Brasil. 
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4. Observe o esquema abaixo, que apresenta um resumo da cadeia de produção industrial. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Descreva como funciona a cadeia industrial, explicando as possíveis consequências ambientais do 
aumento exacerbado da produção. 

 

 

 

 

 

 

5. Explique o que são as empresas multinacionais ou transnacionais e como elas influenciam no 
consumo e na cultura nos países em que atuam.  
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6. Explique o que é globalização financeira e qual é o seu papel na integração mundial. 

 

 

 

 

 

 

7. Leia o texto abaixo: 

O eurocentrismo existe e ainda sofremos os resultados da colonização, que se 

deu de forma diferente na América Latina e na Ásia pelos anglo-saxões. Na Índia, por 

exemplo, não houve a exterminação de tudo o que havia em termos de cultura, filosofia 

e outros princípios sociais. Ainda é possível ver, com certa clareza, detalhes do passado 

pré-colonial indiano, das sociedades que lá habitavam antes da colonização. 

LOPES, Marinas Alves. A hegemonia europeia e a falta da arte oriental no departamento de artes visuais da UnB. 2017.  

Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias/article/view/27026/19325>. Acesso em: 1º nov. 2018. 

A hegemonia europeia que foi exercida no exemplo do texto é uma forma de 

a) conflito separatista. 

b) influência cultural. 

c) intervenção militar. 

d) exploração territorial. 

 

8. Com a modernização da produção em vários setores econômicos, muitos postos de trabalho são 
eliminados, pois o(a) 

a) trabalho é modernizado, mas apenas nas montadoras de veículos. 

b) revolução técnico-científica ocasiona dispensa da mão de obra com qualificação profissional. 

c) condição do trabalhador ficou mais precária com o avanço desse processo. 

d) mão de obra é substituída por robôs ou sistemas informatizados. 

  

http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias/article/view/27026/19325


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Avaliação 

9. No sistema de produção conhecido com toyotismo, as diferentes etapas são 

a) projetadas em um sistema baseado em uma linha de montagem. 

b) baseadas na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa. 

c) realizadas de forma combinada entre fornecedores, produtores e compradores. 

d) projetadas para aumentar a produção para além da capacidade de mercado. 

 

10. Observe a imagem. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Segundo muitos estudiosos, a mundialização designa a interconexão crescente entre os países do 
mundo ao longo dos últimos cinco séculos. Já a globalização corresponde à  

a) mundialização econômica, que compreende a padronização de hábitos globais, com a circulação 

de informações, de capitais de modo instantâneo e em escala global. 

b) aplicação de investimentos de países europeus em outros locais do mundo, inclusive no 

continente africano.  

c) fase das Grandes Navegações, que se intensificou com a Revolução Industrial, marcada pela 

invenção da máquina a vapor. 

d) instalação de fábricas na Europa e da exploração da África, com a retirada de diversos 

recursos minerais. 


