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1. Observe os três mapas a seguir: 

Mapa-múndi com o Japão no centro 

Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Mapa-múndi com a Austrália no centro 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
 

 

Mapa-múndi mais utilizado no Brasil 

Colomet/Wikipedia/Wikimedia Commons 
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Os três mapas são diferentes representações do mundo. Contudo, cada uma delas se encontra 
em uma orientação diferente. Com base na observação dos mapas e em seus conhecimentos 
sobre o assunto, explique por que a última delas é a mais utilizada no mundo ocidental. 

 

 

 

 

 

 

2. Leia o texto a seguir, que trata de investimentos advindos, em parte, das empresas multinacionais 
que têm filiais no Brasil: 

Em 2016, o Brasil recebeu 47% dos investimentos estrangeiros diretos (IED) 

na América Latina e no Caribe, um aumento de 5,7% na comparação com 2015.  

O País recebeu US$ 78,9 bilhões e liderou as entradas de recursos financeiros na  

região. Em seguida, estão o México, com US$ 32,1 bilhões (19%); e a Colômbia, com 

US$ 13,6 bilhões (15,9%). 

GOVERNO DO BRASIL. Brasil recebeu 47% dos investimentos estrangeiros na América Latina em 2016.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/08/ 

brasil-recebeu-47-dos-investimentos-estrangeiros-na-america-latina-em-2016>. Acesso em: 26 out. 2018. 

O Brasil e vários outros países recebem investimentos de empresas multinacionais, mas isso não 
representa, necessariamente, uma melhor distribuição de renda entre as nações. Explique o que 
são empresas multinacionais, destacando por qual motivo, mesmo com filiais em vários países, 
elas não contribuem, obrigatoriamente, para a melhor distribuição de renda em todo o mundo. 
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3. Analise o mapa a seguir: 

Mundo: rotas aéreas comerciais em junho de 2009 

Jpatokal/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Fonte: JPATOKAL. Mapa das rotas aéreas comerciais de todo o mundo em junho de 2009. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o#/media/File:World-airline-routemap-2009.png>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

O mapa apresenta, por meio de linhas, as rotas aéreas comerciais que interligaram o mundo  
em 2009. O fenômeno retratado no mapa pode, portanto, ser compreendido como parte do 
processo de globalização. Com base na análise do mapa e na percepção de que o mundo está 
conectado, explique quais países estão à margem dessa conexão da aldeia global. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avia%C3%A7%C3%A3o_comercial
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4. Observe a imagem a seguir: 

Martin Abegglen/Flickr/Creative Commons 

 

Etiqueta de roupa com os dizeres made in China (em português, “fabricado na China”). 

Com base na imagem e em seus conhecimentos, em que medida a nova maneira de produzir 
após a Terceira Revolução Industrial afeta a exploração do trabalho nos países em desenvolvimento? 
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5. Leia o trecho de notícia a seguir: 

O setor de serviços voltou a crescer em junho e registrou o maior resultado 

da série histórica: 6,6% de alta frente a maio. Os dados são do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta terça-feira (14). Na comparação 

com junho de 2017, o avanço foi de 0,9%. 

GOVERNO DO BRASIL. Setor de serviços cresce 6,6% em junho. 14 ago. 2018, atualizado em 5 set. 2018. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/08/setor-de-servicos-cresce-6-6-em-junho>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, explique como, no Brasil, a 
automação industrial promove o aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. 
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6. Analise o mapa a seguir: 

Mapa dos países que falam línguas de origem ibérica 

Nagihuin/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

No mapa, os países em azul escuro têm as línguas ibéricas (espanhol e português) como idioma 
oficial, e os de azul claro têm em seus territórios grande número de falantes de tais línguas.  
A língua de origem dos idiomas falados na América Latina e o processo histórico de substituição 
dos idiomas dos nativos, respectivamente, são: 

a) o latim e o processo de colonização. 

b) o mandarim e o fim do império Inca. 

c) o saxão e o idioma dos nativos nunca foi substituído. 

d) o latim e o fim do império romano. 

e) o saxão e o processo da colonização. 
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7. Observe o mapa a seguir, que apresenta a divisão do mundo em países ocidentais e orientais: 

Mapa-múndi com destaque, em azul, para os países ocidentais 

ZZARZY223/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

A divisão dos países retratada no mapa está baseada na: 

a) matriz cultural, com a origem dos idiomas e das religiões. 

b) colonização europeia, que só ocorreu no Ocidente. 

c) influência da Europa e dos Estados Unidos, que só incide no Ocidente. 

d) diferença étnico-racial marcada entre os dois lados. 

e) presença ou não da democracia, que só existe no Ocidente. 
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8. Analise a imagem a seguir: 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Capital da globalização. 

Na atualidade, diferentemente do passado, o dinheiro pode superar distâncias e fronteiras 
territoriais e geográficas. Esse dinheiro, capaz de realizar tal feito, recebe um nome específico. 
Identifique a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome desse tipo de capital e como 
ele supera as barreiras e os limites das distâncias. 

a) Capital produtivo, que supera barreiras e limites das distâncias porque pode ser investido em 

todo o mundo por meio de construções e infraestruturas. 

b) Capital especulativo, que supera barreiras e limites das distâncias porque pode ser investido 

em todo o mundo por meio de construções e infraestrutura. 

c) Capital produtivo, que supera as barreiras e os limites das distâncias porque se estabelece de 

forma virtual e circula pelos computadores do sistema financeiro global. 

d) Capital especulativo, que supera as barreiras e os limites das distâncias porque tem um fluxo 

direto de lucro para seu país de origem. 

e) Capital especulativo, que supera as barreiras e os limites das distâncias porque se estabelece 

de forma virtual e circula pelos computadores do sistema financeiro global. 
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9. Analise o mapa a seguir: 

Sobrepeso no mundo – 2016 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em GLOBAL HEALTH OBSERVATORY. Overweight and obesity. World Health Organization.  

Disponível em: <www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

O mapa revela os níveis de sobrepeso no mundo: quanto mais escuro, mais alto é o nível de 
sobrepeso. Assinale a alternativa que apresenta a relação entre os processos de industrialização 
e os níveis de sobrepeso na população mundial. Essa relação se explica pelo(a): 

a) alto sedentarismo em razão da automação dos serviços. 

b) consumo excessivo de alimentos industrializados e falta de tempo para atividades físicas. 

c) produção de remédios que tornam o sobrepeso um problema menor. 

d) aumento do consumo de alimentos orgânicos, sem conservantes ou agrotóxicos. 

e) eficácia dos transportes, fazendo com que as pessoas caminhem cada vez menos. 
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10. Analise o mapa a seguir: 

Mundo: espaços industriais – 2013 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. São Paulo: Ática, 2013. p. 33. 

O mapa mostra as principais regiões industriais no mundo. Com base na interpretação do mapa, 
identifique, respectivamente, o grupo de países que tem maior participação na indústria mundial 
e o grupo que representa os países de menor participação. 

a) Leste da Ásia; América Latina. 

b) Estados Unidos e China; Países africanos. 

c) Estados Unidos e China; América Latina. 

d) América do Sul; Oceania. 

e) América do Norte; Oceania. 


