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9º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: Economia Global: Transnacionais e 
trabalho E Origens e bases do mundo global 
 

ATIVIDADES 
 
1 – De que maneira os avanços tecnológicos nas telecomunicações e nos sistemas de transporte 
favoreceram o processo de globalização?   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2 – Explique o significado do termo “fábrica global” 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3 – Explique por que o fato de uma crise financeira mundial afetar o Brasil é sinal de que o país 
está integrado à economia global? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4 – Diferencie desemprego tecnológico ou estrutural de desemprego conjuntural ou cíclico. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5 – Imagine que uma grande empresa do setor automobilístico, com sede nos Estados Unidos, 
decidiu ampliar os negócios e, para começar, abriu filiais em dois países – Alemanha e China – e 
modificou o sistema produtivo de sua filial no Japão.        
Considere o plano der ação dessa empresa e, depois, responda às questões.  
 

Plano de ação – Transnacional estadunidense 

Filiais 
 

Objetivo da filial  Sistema produtivo implantado 

Alemanha Fabricação de motores. Mecanizado, com mão de obra 
especializada. 

Japão Fabricação de componentes 
eletrônicos. 

Informatizado e mecanizado. 
 

China Linha de montagem dos 
automóveis.  

Com mão de obra abundante 
e barata.  

 
5.1 – O que permitiu que essa forma de produção se tornasse viável nas últimas décadas? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5.2 – Com base no sistema produtivo implantado em cada país, explique por que essa forma de 
produção pode ser vantajosa para a empresa. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5.3 – Em qual dos países, nesse exemplo hipotético, há maior risco de desemprego tecnológico? 
Por quê? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
              


