EXERCÍCIOS
1. Como era conhecido o período marcado pela rivalidade entre o capitalismo e o
socialismo?
R - Guerra Fria
2. O que significa a expressão “Nova Ordem Mundial”?
R- É o equilíbrio de poder em um plano mundial, ou seja, teve haver equilíbrio em
relações econômica, militar e político-diplomática mundiais.
3. Que fatores permitiram o desenvolvimento da globalização?
R - O desenvolvimento dos meios de transportes e de comunicação.
4. Quais os principais polos de poder da nova ordem mundial?
R- EUA, A União Europeia, o Japão e a China.
5. Defina Globalização?
R- É a interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre.
6. O que você entende por redes geográficas?
R- Um conjunto de locais da superfície terrestre conectados ou interligados entre si.
7. O Brasil, apesar de ser um país muito industrializado, ainda é considerado um país
subdesenvolvido. Por que o Brasil ainda é considerado um país subdesenvolvido?
R- Por possuir uma grande desigualdade social.
8. “A unimultipolaridade, isto é, a formação de novos polos econômicos, em nada
mudou a distribuição da riqueza no mundo”. Explique essa afirmação.
R- Os países ricos continuam ricos. E os pobres permanecem pobres.

EXERCÍCIOS
9. O que você entende por fluxos da sociedade global?
R- A cadeia interconectada entre as diferentes partes do mundo que permite a
circulação – nem sempre livre - de elementos econômicos, informações e
pessoas.
10. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)?
R- O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma forma de medir ou
tentar medir, o desenvolvimento econômico e, principalmente social de cada
país.
11. Quais as foram superpotências que surgiram após a 2ª G.M.?
R – EUA e URSS
12. Quais os setores vanguarda da Revolução Técnico-científica?
R- A informática, a robótica, a biotecnologia, as telecomunicações, a
microeletrônica, etc.
13. Qual foi o principal símbolo da Primeira Revolução Industrial?
R- A máquina a vapor.
14. Qual a principal fonte de energia da Segunda Revolução Industrial?
R- O petróleo.

