
ATIVIDADES 

1. Sobre o processo de industrialização, assinale o correto: 

a) (  ) Mesmo acontecendo em períodos históricos 

diferentes, a industrialização ocorreu da mesma 

forma em todos os países existentes. 

b) (  ) A industrialização do tipo clássica corroborou 

para profundas transformações no espaço geográfico 

europeu dos séculos XVIII e XIX. 

c) (  ) A industrialização nos países periféricos ocorreu 

sem a manifestação do capital estrangeiro, que não 

enxerga nesses países a possibilidade de 

investimentos. 

d) (  ) A industrialização do tipo planificada foi algo 

recorrente nos países subdesenvolvidos. 

2. Quais são os principais fatores que determinam a localização das indústrias? 

3. “A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção (a fábrica) e no interior 

da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a Divisão Internacional do Trabalho entre os 

países industriais e as regiões fornecedoras de produtos agrícolas e minerais”. 

(LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. Editora Saraiva, 2005. p.56). 

Assinale a alternativa que NÃO expressa uma característica da Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

a) (  ) Os países desenvolvidos exportam produtos tecnológicos e os países subdesenvolvidos exportam 

matérias-primas. 

b) (   ) A formação da DIT está relacionada, principalmente, com os eventos ligados ao colonialismo. 

c) (  ) Conferências internacionais são anualmente realizadas para se definir qual tipo de produto cada país 

produzirá no contexto do comércio internacional. 

d) (  ) A Divisão Internacional do Trabalho envolve, entre outras questões, as relações desiguais entre o norte 

desenvolvido e o sul subdesenvolvido nos campos político e econômico. 

4. Como o mundo era regionalizado sob o contexto da Guerra Fria? 

5. “A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema-mundo de 

todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes”. Os “graus diferentes” citados 

no texto referem-se: 

a) (  ) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de homogeneização 

cultural; 

b) (  ) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala 

mundial. 

c) (  ) à forma desigual de difusão e alcance do processo de globalização econômica e política. 

d) (  ) à impossibilidade da globalização atingir todo o planeta 

 

6. Explique com suas palavras o conceito de “Divisão Internacional do Trabalho” (DIT). 

 

7. O atual estágio avançado da globalização faz o mundo ser visto hoje como uma aldeia. Por quê isso ocorre? 

 

8. Descreva os 3 tipos de indústrias existentes com base nos tipos de mercadorias nelas produzidas. 

 

9. Como era a relação das metrópoles e colônias durante a primeira fase da DIT? 
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