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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas
econômica, financeira e política quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial.

Com base nas informações acima, responda as questões 1 e 2 a seguir:
1) A partir dessas novas tecnologias, que hábitos podemos citar que mudaram o nosso cotidiano.
2) Apesar de trazer diversos benefícios para nossas atividades comerciais, culturais e de lazer, a tecnologia
também apresenta aspectos negativos. Cite um e justifique a sua resposta.
3) As máquinas foram inventadas, com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era
a máquina a vapor que foi construída na Inglaterra durante o século XVIII, fato que marcou a Primeira
Revolução Industrial.
Além da máquina a vapor, aponte mais uma característica dessa Primeira Revolução Industrial.

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Ao analisar a imagem, podemos dizer que faz referência a Segunda Revolução Industrial, a partir dela, responda
as questões 4 e 5:

4) Explique qual tipo de produção esta sendo retratada na imagem e justifique a sua resposta.
5) Cite os países que começaram a se industrializar durante a II Revolução Industrial e aponte duas
características desse período.
6) O mapa destaca as principais Cidades Globais.

Explique as características dessas cidades.
7) No atual quadro da sociedade, juntamente com o processo de Globalização e a charge, explique a diferença
entre consumo e consumismo.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.

Leia o texto e responda as questões 8 e 9:
Os modelos energéticos baseados no uso de combustíveis fósseis e seu processo de queima para
obtenção de energia lançam à atmosfera gases poluentes que agravam o efeito estufa, aumentam o aquecimento
global e alteram as condições climáticas de várias regiões. Para amenizar esses impactos, foram criadas as
energias alternativas.
8) O que são as energias alternativas?
9) Cite duas e apresente suas principais características, colocando seus aspectos positivos e negativos.
Observe o mapa e faça as questões 10, 11 e 12.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
10) Sabemos que a divisão entre a America do Norte e a America Desenvolvida são diferentes. Então, para
entendermos melhor essa divisão, destaque no mapa os países que formam a America Desenvolvida e escreva
seus nomes.
11) Quais são os relevos encontrados nessa região? Explique a relação desses relevos com o clima.
12) Descreva os tipos de vegetação que compreendem essa região.
13) O cinturão da ferrugem (rust belt em inglês), também conhecido como cinturão da manufatura
(manufacturing belt em inglês), é uma área no nordeste dos Estados Unidos, situada aproximadamente entre as
cidades de Chicago e Nova Iorque, cuja economia é baseada principalmente na indústria pesada e de
manufatura.
Explique por que ocorreu uma desconcentração industrial dessa região para o Sul dos EUA.
14) Observe o mapa:

Por que o trigo é produzido ao norte e ao sul?
15) O Canadá apresenta densidade demográfica média de 3,1 habitante por Km², localizada ao sul do país.
Por que a densidade demográfica é tão baixa?
16) Os Estados Unidos é o país de maior influência na economia, política e cultura do planeta. Aponte alguns
fatores, principalmente históricos que contribuíram para que os EUA (Estados Unidos da América) se tornasse
uma potência mundial..
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