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Unidade 2

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 8o ANO 

1.  

a) É um processo que teve início na segunda metade do século XX, quando as empresas 
industriais, comerciais e de prestação de serviços começaram a instalar filiais em vários 
países.

b) Cresceu, sendo que o fluxo de mercadorias entre os países foi multiplicado por seis entre 
1975 e 1995.

c) O uso de computadores e satélites.

2.  

a) A grande circulação de informações, mercadorias e pessoas fez surgir uma sociedade em 
que muitos valores são globais. (V)

b) As inovações tecnológicas na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de 
serviços têm garantido emprego aos trabalhadores sem qualificação. (F)

c) A globalização promoveu uma padronização das formas de trabalho, da produção e do 
consumo. (V)

d) A economia global exige que os trabalhadores desenvolvam a criatividade e sejam cada 
vez mais qualificados. (F)

e) A globalização beneficia igualmente todos os lugares, sociedades ou grupos sociais. Ela 
elimina a exclusão social e econômica. (F)

3. Sugestão de resposta: A modernização das estruturas produtivas e o uso de máquinas e 
robôs nas linhas de produção tornaram desnecessário o emprego de muitas pessoas e 
contribuíram para uma situação de desemprego estrutural. 

4. 

a) O texto aborda o desemprego entre os jovens e as dificuldades que eles têm em encontrar 
um emprego. 

b) Resposta pessoal. O aluno poderá destacar o fato de que, principalmente nos países 
subdesenvolvidos, o número de jovens que chega ao mercado de trabalho é maior do 
que o número de vagas disponíveis. Também poderá abordar a questão da qualificação 
profissional e experiência.

c) Segundo o texto, o emprego de jovens “contribuirá diretamente com a promoção do 
crescimento ambientalmente sustentável e com a erradicação da pobreza”.

5. Sugestão de resposta: Há uma forte concentração de empresas transnacionais no mundo 
desenvolvido, principalmente na América do Norte (especialmente nos Estados Unidos), 
Europa Ocidental e Ásia (Bacia do Pacífico). As áreas subdesenvolvidas, como a África, 
apresentam menor concentração de transnacionais.
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6. 
a) As empresas transnacionais também são conhecidas como multinacionais. No entanto, 

esse termo, largamente empregado até a década de 1990, está em desuso, pois sugere 
que essas empresas têm várias nacionalidades.

b) A expansão e a consolidação das transnacionais ocorreram principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial, quando essas empresas passaram a investir em alguns 
países subdesenvolvidos.

c) Entre os fatores que atraíram as transnacionais para os países subdesenvolvidos 
destacam-se, entre outros, o baixo preço da matéria-prima e da mão de obra, o baixo 
custo da energia e o mercado consumidor potencial. 

d) É cada vez mais difícil para os governos estabelecerem regras para a atuação das 
empresas transnacionais em razão do poderio econômico dessas empresas. 

7.
a) O desemprego no mundo, que atinge 200 milhões de pessoas.
b) Atualmente, predomina o desemprego conjuntural, que ocorre por causa da desaceleração 

da economia mundial (crise econômica).
c) Os países de economia mais avançada e os emergentes.

8.
(H Empresa criada para administrar diversas empresas.
(T)  Fusão e incorporação de empresas para dominar determinada oferta de produtos ou 

serviços. 
(C)  Associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento, para 

garantir o controle da produção e dos preços.
(H)  As grandes corporações japonesas (zaibatsus), como Mitsubishi e Mitsui.
(C)  A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), formada para definir o preço 

do óleo no mercado mundial, é exemplo desse tipo de associação.

9.
a) No FMI, cada país paga uma quota segundo o tamanho de sua economia. A quantia da 

quota determina o nível de ajuda que se pode receber e o número de votos a que o país 
tem direito. (V) 

b) Um dos objetivos do Banco Mundial é promover acordos monetários. (F)

c) O FMI concede empréstimos aos países-membros com dificuldades (dívida externa) e 
obriga que eles implantem medidas de ajuste econômico. (V)  

d) O Banco Mundial tem sua sede em Paris (França) e o FMI, em Washington (EUA). (F)

e) O Banco Mundial financia projetos de desenvolvimento nos países pobres. (V) 

f) O Banco Mundial facilita o comércio internacional e estimula a estabilidade dos sistemas 
monetários. (F)
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10.  

a) Protecionismo são políticas adotadas por alguns países para proteger seus produtos da 
concorrência dos importados, tais como estabelecer elevadas taxas de importação ou 
fornecer subsídios à produção nacional.

b) O Brasil é prejudicado porque sua indústria de aviões (Embraer) deixa de produzir e de 
exportar.

c) O papel da OMC é organizar o comércio mundial e impor sanções aos países que 
praticam políticas protecionistas.

11.  

a) Em 1952, seis países europeus decidiram criar a Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço (Ceca). Esses países eram: França, Alemanha Ocidental, Bélgica, Países Baixos, 
Luxemburgo e Itália. 

b) Em 1957, os mesmos seis países da Ceca reuniram-se para formar o Mercado Comum 
Europeu (MCE), também chamado de Comunidade Econômica Europeia (CEE). 

c) Em 1995, além dos seis países fundadores, outros nove países já tinham ingressado no 
bloco, formando a chamada “Europa dos 15”. Esses países eram: Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Grécia, Portugal, Espanha, Suécia, Áustria e Finlândia. 

d) Estabelecida em 1992, a União Europeia era um bloco sem barreiras comerciais e com 
livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. Ela formava um mercado 
comum.

e) Em 2004, mais dez países ingressaram no bloco: República Tcheca, Chipre, Hungria, 
Eslovênia, Polônia, Estônia, Eslováquia, Malta, Letônia e Lituânia. 

f) Em 2007, com a entrada da Bulgária e da Romênia, a União Europeia, atingiu a 
integração entre 27 países. 

g) Na década de 2000 foi instituída a moeda única, o euro, que representa a união 
econômica e monetária dos integrantes desse bloco econômico.

12.

a) Não. O comércio intrabloco chegou a cerca de 25% só em 1997. A partir de 2000, 
as exportações intrabloco passaram a ser inferiores a 20%, demonstrando que as 
exportações para outras áreas do mundo são mais expressivas.

b) Sim, há grandes diferenças econômicas entre os países do bloco e elas têm grande 
peso sobre as trocas comerciais entre os países-membros, dificultando, portanto, a sua 
integração.

13.  

a) O Nafta (termo formado pela sigla em inglês para Acordo de Livre-Comércio da América do 
Norte) é constituído por Canadá, Estados Unidos e México. (V) 

b) O Nafta é uma zona de livre-comércio que prevê a livre circulação de capitais, pessoas e 
mercadorias entre os países-membros. (F)  
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Correção: O Nafta é uma zona de livre-comércio que prevê a eliminação gradual, até 2020, 
das barreiras comerciais entre os países-membros.

c) A formação do bloco foi uma iniciativa do México para enfrentar a concorrência do 
Mercosul. (F)

Correção: A formação do bloco foi iniciativa dos Estados Unidos para enfrentar a 
concorrência da União Europeia.

d) Depois da formação do Nafta, os Estados Unidos propuseram estender o bloco até a 
América do Sul e criar a Área de Livre-Comércio das Américas (Alca), reunindo todos os 
países do continente americano, exceto Cuba. (V)

e) O projeto da Alca teve o apoio do Brasil, que considerava que os países sul-americanos 
seriam beneficiados ao participar do bloco. (F)  

Correção: O projeto da Alca teve a oposição do Brasil, que considerava que os países sul-
-americanos não estavam preparados para concorrer com os países norte-americanos 
(Estados Unidos e Canadá).

14.  

A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico ou Apec (em inglês, Asia-Pacific 
Economic Cooperation) foi criada em 1989 com o objetivo de estabelecer uma zona de 
livre-comércio entre todos os seus integrantes até 2020.

É formada por países asiáticos e americanos da orla do Pacífico. Esse bloco heterogêneo 
conta com a presença de dois polos de poder – Japão e Estados Unidos – e da China, cuja 
economia é a que mais cresce no mundo. O volume de comércio realizado pelos países- 
-membros representa quase 50% do total mundial.

15. 

Comunidade 
Andina de Nações 

SADC Asean

Área de 
abrangência 

América do Sul Sul da África Sudeste Asiático

Objetivo 
Integrar os países 

membros

Formar um mercado 
comum e cooperar para 
a estabilidade política e 

econômica da região

Assegurar o 
desenvolvimento 

econômico da 
região

Tipo de  
integração

Zona de livre- 
-comércio

Mercado comum
Zona de livre- 

-comércio


