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Unidade 2

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 9o ANO 

1.

a) A globalização pode ser entendida como o conjunto de transformações recentes na 
economia do planeta. (V)

b) O processo de globalização reduziu a circulação de mercadorias, porque promoveu a 
industrialização de grande número de países. (F)

c) São características da globalização as inovações tecnológicas e a consequente aceleração 
da difusão de informações. (V)

d) Novas tecnologias possibilitaram o aumento da produtividade industrial e, 
consequentemente, o barateamento dos custos de produção e transporte de 
mercadorias. (V)

e) O capitalismo comercial passou a ter importância fundamental na economia atual, 
superando o capitalismo financeiro. (F)

f) Diversos países eliminaram suas dívidas externas e reduziram o papel controlador de 
organizações mundiais, como o FMI. (F)

g) Vários Estados reduziram as barreiras tarifárias que protegiam a produção nacional da 
concorrência dos produtos estrangeiros e se abriram ao comércio internacional por meio 
de blocos econômicos regionais. (V)

2.

a) O caráter histórico da globalização, que, segundo o autor, teve início com as Grandes 
Navegações nos séculos XV e XVI.

b) Com as Grandes Navegações, os europeus expandiram o mundo conhecido (da Europa 
e parte da Ásia para a América e África), estabelecendo os primeiros fluxos comerciais e 
ampliando sua rede de informações.

3.

Durante a Guerra Fria, a corrida armamentista e a corrida espacial deram origem a 
grandes avanços tecnológicos que hoje fazem parte do nosso dia a dia, dentre os quais 
citam-se: o computador e o satélite.

A partir dos anos 1970, teve início a revolução técnico-científico-informacional, 
baseada na indústria de microeletrônica, na informática e na tecnologia da informação. 
Nessa fase do capitalismo são também setores importantes a biotecnologia e a robótica. 

4.

(C)  Estratégia usada pelos setores empresariais para aumentar a produção, diminuir os 
custos e o uso de energia e de mão de obra, empregando tecnologias e equipamentos 
de produção mais eficientes.
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(B)  Estilo de vida em que a sociedade é levada, por meio de intensa propaganda, a consumir 
cada vez maior quantidade de produtos.

(D)  Estratégias para criar, desenvolver, veicular, por meio de televisão, rádio, cinema, artes, 
livros, revistas, propagandas etc., novos padrões culturais, ligados aos hábitos de 
consumo.

(A)  Objetos, ferramentas e máquinas utilizados na produção. O ser humano é a maior delas, 
pois cria instrumentos cada vez mais eficientes para o trabalho.

5. Sugestão de resposta: A água não está distribuída de forma homogênea pela superfície 
terrestre. Existem áreas no continente africano em que há escassez desse bem, como 
o norte africano, o Sahel e o sul do continente. Também a Índia e a porção oriental da 
Europa dispõem de pouca água. Grande parte da América do Sul, Canadá, Austrália e 
Rússia apresentam abundância de água.

6.

a) O aquecimento global é o aumento das temperaturas do ar atmosférico, resultado da 
emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.

b) A emissão dos chamados “gases estufa”, que se originam da queima de combustíveis 
fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural; de queimadas; do desmatamento; 
assim como da decomposição da matéria orgânica e da liberação de CFC na atmosfera.

c) A elevação do nível dos oceanos, que ameaça várias cidades litorâneas e ilhas; o aumento 
da frequência e intensidade de furacões; as ondas de calor; as secas e enchentes; e a 
redução da biodiversidade por causa da possível extinção de espécies animais e vegetais.

7.

a) Nas áreas subdesenvolvidas, como grande parte da África, sul e sudeste da Ásia e regiões 
da América Latina.

b) A frase deverá apresentar a contradição entre os avanços tecnológicos promovidos pela 
globalização e a carência de água e saneamento em várias partes do mundo. 

8.

(B)  O objetivo da conferência era avaliar os resultados da Rio-92, além de renovar os 
compromissos políticos, econômicos e sociais firmados no Rio de Janeiro.

(C)  Um dos objetivos da conferência era fixar compromissos de redução e limitação da 
emissão de gases que provocam o efeito estufa.

(A)  O objetivo principal da conferência foi promover o debate sobre a necessidade de aliar o 
crescimento e desenvolvimento socioeconômico à conservação dos recursos naturais.
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(C)  Nessa conferência, foi assinado por 166 países um protocolo que estipula reduções 
obrigatórias de emissões causadoras do efeito estufa. 

(A)  Nessa conferência, foram elaborados documentos importantes, como a Carta da Terra, as 
Convenções da Biodiversidade, Desertificação e Mudanças Climáticas e a Agenda 21.

9.

a) O aquecimento global.

b) Eles utilizam muito combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural.

c) Não, pois de acordo com os dados apresentados no texto, apenas dez países são 
responsáveis por dois terços das emissões globais de gases do efeito estufa.

10.

a) Um dos objetivos das iniciativas de integração econômica e monetária é facilitar e ampliar 
o comércio entre os membros e reduzir os custos de produção e de transportes, gerando 
maiores lucros. (V) 

b) As organizações econômicas regionais são formadas por países que se reúnem para 
estabelecer relações sociais a fim de ampliar as migrações internacionais. (F)  

c) Na década de 1970, depois da Guerra Fria, a Comunidade Econômica Europeia foi o 
primeiro bloco econômico a se definir. (F)  

d) A UE é o bloco com o maior volume comercial e o segundo maior PIB do planeta. O bloco 
é composto de 27 países. (V)  

e) O bloco econômico mais integrado é a Apec, que forma um mercado comum sem 
barreiras à livre circulação de mercadorias ou pessoas. (F) 

f) A CEI foi criada em 1991 e se constitui num bloco político-econômico que reúne 12 das 15 
repúblicas que formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). (V) 

11.

Nome do Bloco Países-membros Características

1. Mercosul
Argentina, Brasil, 
Paraguai, Uruguai 

e Venezuela

A disponibilidade de recursos naturais 
e fontes de energia contribui para que 
ele seja um importante polo de atração 
de investimentos. Do total das trocas 

comerciais do bloco, 75% são realizadas 
entre Brasil e Argentina.
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Nome do Bloco Países-membros Características

2. Pacto Andino
Bolívia, Colômbia, 

Equador e Peru

Em 1992 começou a vigorar como zona 
de livre-comércio com o objetivo de 

aumentar a integração econômica entre 
os países-membros.

3. Mercado 
Comum Centro- 

-Americano

Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicarágua

A pobreza dos países dificulta a 
integração entre as economias 

regionais.

4. Nafta 
Canadá, Estados 
Unidos e México

Teve início com a integração dos 
Estados Unidos e Canadá e, mais 

tarde, do México. O bloco abriga uma 
população de 417 milhões de habitantes 

e produz um PIB de US$ 11,4 trilhões.  
É uma zona de livre-comércio.

12.

a) Facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir os custos de produção e de 
transporte, gerando maiores lucros.

b) Foram substituídas e, portanto, desapareceram.

c) Os seguintes países não aderiram ao euro: Bulgária, Dinamarca, Hungria, Letônia, Lituânia, 
Polônia, República Tcheca, Romênia, Suécia e Reino Unido.

13.

a) Os direitos humanos são direitos fundamentais de todo ser humano. 

b) Para garantir os direitos de uma pessoa é preciso eliminar todo o tipo de discriminação: 
étnica, social, econômica, jurídica, política e ideológica. 

c) O fato de que todas as pessoas do mundo devem ter a mesma dignidade torna os direitos 
humanos universais.

d) Os direitos que consideram a pessoa como ser livre e autônomo são destinados à 
preservação da dignidade humana. São os direitos civis e políticos.

e) A condição fundamental para desenvolver os direitos humanos é a democracia, por estar 
associada a valores como a tolerância, a solidariedade e o respeito. 
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14.

a) Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)

b) Organização Mundial da Saúde (OMS)

c) Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)

d) Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

15.  Sugestão de resposta: Os direitos humanos são reduzidos (ou negados) em várias partes 
do mundo, onde a pobreza leva à exclusão de grande número de pessoas. A globalização 
não proporciona melhoria nas condições de vida para essas pessoas.


