
As contradições socioeconômicas do mundo 
globalizado

Capítulo 6

Agora é com você

01  Resposta pessoal. As respostas devem conter as diferen-
ças nas condições de acesso, de atendimento médico-
-hospitalar, bem como, e principalmente, de engenharia 
das edi� cações e infraestruturas entre diferentes países 
ou regiões do mundo.

ATIVIDADES PARA SALA

01  Há áreas do mundo precariamente incluídas no processo 
de globalização ou que estão nele inseridas de forma 
pouco intensa. Assim, nesses locais, os recursos tecnológi-
cos próprios do mundo globalizado não são compartilha-
dos por grande parte da população.

02  Não, pois certas regiões do mundo apresentam uma inten-
sidade maior de conectividade por meio dos � uxos de 
informações digitais (como a América do Norte, a Europa 
e parte da Ásia e da Oceania), enquanto grande parte do 
continente africano e outras áreas da Ásia têm intensidade 
muito menor de conexões digitais via internet.

03  C
 A integração do mundo, que envolveu a circulação infor-

macional em um espaço-tempo reduzido, é dada pelo pro-
cesso de globalização. As alternativas A, B e E represen-
tam algumas consequências desse fenômeno, enquanto a 
alternativa D foi um processo importante na globalização, 
mas não foi o único, pois a globalização data da época das 
Grandes Navegações.

04  Resposta pessoal. Espera-se que os alunos entendam 
que terremotos, inundações, deslizamentos de encostas, 
longos períodos de secas, quando ocorrem em regiões 
economicamente mais desenvolvidas, contam com mais 
estratégias de prevenção, defesa e socorro, por isso, apre-
sentam, em geral, número menor de vítimas. É o caso de 
Japão, Estados Unidos, Itália, Chile, Nova Zelândia, entre 
outros. Por outro lado, países com menor desenvolvi-
mento econômico e carência de formas preventivas para 
 catástrofes acumulam maior número de perdas de vidas 
humanas e de prejuízos materiais (como Afeganistão, 
Paquistão, Níger, Somália, Haiti, entre outros).

05  E
 O uso da internet, por meio das redes sociais, propiciou a 

difusão de discussões que mobilizaram a população com 
o objetivo de pôr � m aos regimes ditatoriais.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  D
 A participação política das ONGs é muito importante, mas 

se circunscreve em ações comportamentais e de bem-es-
tar social. As ONGs não atuam no sistema político implan-
tado o� cial, em nenhum dos três poderes.

02  D
 O texto não menciona nenhuma ação estatal na geração 

da pobreza nem no aumento da população “ ultrarrica”.

03  C
 A imagem demonstra as diferenças de conexão entre os 

chamados países do Norte e os países do Sul. As áreas 
mais habitadas da América Anglo-Saxônica, Europa e 
Leste da Ásia destacam-se no uso da internet devido ao 
maior desenvolvimento tecnológico dessas regiões.

04  A
 A Ásia Oriental tem destaque no crescimento da força 

de trabalho por causa de uma combinação de enormes 
populações com crescimento econômico acima da média 
mundial.

05  A
 Os países do Sul não apresentam níveis de desemprego 

estáveis, passando por seguidas crises econômicas e 
sociais. O problema do desemprego na Europa, especial-
mente entre a população mais jovem, ainda é um problema 
bem grave, pois a economia europeia não tem gerado a 
quantidade necessária de empregos, em momentos de 
crise ou estagnação econômica.

06  D
 O conjunto das quatro a� rmações retrata precisamente a 

de� nição de globalização, abordando pontos fundamen-
tais, como os avanços tecnológicos, as dimensões econô-
mica e cultural do fenômeno, a permeabilidade das fron-
teiras e o desemprego estrutural.

07  B
 Ambos os textos discutem o problema da falta de privaci-

dade a que os usuários da internet, incluindo governos e 
órgãos o� ciais, estão expostos e os mecanismos necessá-
rios para garantir esse direito aos cidadãos.

Resoluções Resoluções
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08  D
 A regionalização dos três mundos perdeu o sentido no 

contexto do � m da Guerra Fria, pelo fato de não se cons-
tituir mais um segundo mundo bem de� nido. A divisão do 
mundo em Norte-Sul não segue os mesmos critérios de 
Leste-Oeste, a qual separava o mundo nos blocos capita-
lista e socialista. Os problemas de xenofobia são identi� -
cados em várias partes do mundo, especialmente quando 
ocorrem grandes movimentos migratórios. A circulação 
mais rápida de informações carrega consigo todo tipo de 
conteúdo, inclusive crenças fundamentalistas.

09  E
 Apesar de uma melhora nas condições de vida em termos 

estatísticos, ainda há graves bolsões de pobreza e fome no 
mundo. Não existe nenhum tipo de igualdade ou universa-
lização da tecnologia entre os países em desenvolvimento. 
Nem as políticas públicas nem a globalização têm sido e� -
cientes na eliminação da pobreza nos países pobres.

10  A
 As grandes empresas de tecnologia constituem grupos 

poderosos em todas as partes do mundo, inclusive nos 
países mais ricos. As leis antitruste já existiam nos Estados 
Unidos no século XIX, com o surgimento das grandes cor-
porações. Em muitos países, como a China, os Estados 
nacionais ainda controlam o conteúdo transmitido na 
internet.
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