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           OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
• Compreender o processo de globalização na economia, política, na 

sociedade e nos espaços mundiais; págs. 51 a 62. 
• Organização do Trabalho: Fordismo e Toyotismo; págs. 57 
• Perceber como o avanço da tecnologia contribuiu para grandes 

mudanças na humanidade. págs. 58 à 59 
• As empresas na globalização e a privatização; pág. 60 
• A integração regional do século XXI( Principais Blocos Econômicos): 

Nafta, Mercosul, União Europeia, Comunidade dos Estados 
Independentes (CEI); pág. 66 à 74. 
VÍDEO: Globalização e trabalho; pág. 72. 
http://www.ejamundodotrabalho.sp 
__________________________________________________________ 
 
 
ROTEIRO DE ESTUDO:  
 
PÁGS: 51 à 62: A GLOBALIZAÇÃO E SEUS EFEITOS. AS CRISES 
DOS ANOS 70. 
 
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia capitalista vive uma 
fase de expansão e enriquecimento. Na década de 70, essa prosperidade 
é abalada pela crise do petróleo, que provoca recessão e inflação nos 
países do Primeiro Mundo, principalmente os Estados Unidos. 
 
Também nos anos 70, desenvolvem-se novos métodos e técnicas na 
produção. O processo de automação, robotização e terceirização 
aumentam a produtividade e reduz a necessidade de mão-de-obra. Surge 
uma nova forma de organização de trabalho, o "TOYOTISMO" 
 
A informática, a biotecnologia e a química fina desenvolvem novas 
matérias-primas artificiais e novas tecnologias. Mas a contínua 
incorporação dessa tecnologia de ponta no processo produtivo exige 
investimentos pesados. E os equipamentos ficam obsoletos rapidamente. 
 
A globalização já não é mais questão de opção; é inevitável para qualquer 
país que pretenda o pleno desenvolvimento econômico, e que queira 
fazer parte da integração mundial que está acontecendo para não sofrer 

http://www.ejamundodotrabalho.sp/


prejuízo ou discriminação por não acompanhar os movimentos 
internacionais. 
 
O avanço da tecnologia (internet) revolucionou a maneira de trocar 
informações, facilitando os trabalhos nos setores públicos e privados. 
 
Uma das marcas da nova política das empresas e grandes corporações 
é a PRIVATIZAÇÃO, ou seja, a venda de empresas estatais (do Estado)  
para empresas privadas (particulares). 
 
PÁGS. 64 à 74: RELAÇÕES ENTRE GLOBALIZAÇÃO E 
REGIONALIZAÇÃO:  
 
Globalização são  os avanços tecnológicos, no transporte e na 
comunicação. Já a regionalização são determinadas etnias e costumes, 
tradições, jeitos de comércio de determinada área. Um exemplo seria os 
blocos econômicos, como por exemplo o MERCOSUL, ele se torna 
globalizada e regionalizados entre si, assim com o outros Blocos 
Econômicos, NAFTA, UNIÃO EUROPÉIA, CEI (Comunidade dos Estados 
Independentes). 
Surge a desigualdade social entre os países, pois separa os países ricos 
dos países pobres. 
 
 
 
ATIVIDADES PARA RESPONDER: 
 

1. Na década de 1970 , ocorre uma nova crise petrolífera. Com a queda da 
oferta, os preços do barril sobem para cima de 30 dólares, e o aumento 
desta fonte de energia tem graves repercussões em alguns países, 
principalmente no (s): 
a) Brasil 
b) México 
c) Angola 
d) Estados Unidos 

 
 

2. O que você entendeu sobre Globalização. Justifique sua resposta 
 

 
3. .Pesquise os países que fazem parte do MERCOSUL (Mercado Comum 

do Sul). 
 
 
 
 
 
 
 



4. A globalização é marcada pela união entre ciência e tecnologia a serviço, 
sobretudo, do desenvolvimento das grandes empresas. A organização do 
trabalho também mudou e surgiu no Japão, na década de 1970, o 
Toyotismo (flexibilidade no trabalho). Esse processo é bem diferente do 
Fordismo (rigidez na produção do trabalho). Diante dessa diferença 
relacione o quadro abaixo: 

 

 
5.  Pesquise: 

 
 Em relação a Globalização, aponte as questões Verdadeiras (V) e as 
Falsas (F) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A) Toyotismo (   )  
Polivalência: um homem opera 

várias máquinas. 

  (   ) 
Produção em série de um 

mesmo produto. 

(B) Fordismo (   )   
Estoque mínimo; só se produz o 

que é vendido. 

  (   ) 
Grandes estoques de produtos 

que serão vendidos. 

(A) 

 
Homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias 
econômicas entre os países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (     ) 

(B) 
 Integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos 
dos lugares pelo mundo.   (     ) 

(C) 

 
 Deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de 
recantos isolados do mundo. 

  (    ) 

(D) 

 
 Deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de 
recantos isolados do mundo. 

   (    ) 



6. Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização 
representada pela tirinha: 

 

                                                                                
Fonte: Carlos Ruas. Um Sábado Qualquer.   

a) Retração da Economia 

b) Expansão das empresas globais 

c) Censura aos meios publicitários 

d)  Formação de Acordos Econômicos 

 

7. O século XX passou para a História como um dos mais importantes no 
processo de desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação. A 
“revolução” ocorrida foi extraordinária, sem precedentes, e mudou 
radicalmente o estilo de vida das pessoas. 

 
    Em relação aos efeitos da Globalização com acesso a tecnologias, marque 

(V) nas afirmativas verdadeiras e( F) nas falsas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 

 
O exercício da liberdade, as ações sociais e as 
atividades comerciais se modificaram de forma 
homogênea nos continentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (    ) 

(B) 

  
O mundo, que, inicialmente, via a internet como um 
“templo para amadores”, passou a considerá-la um 
serviço de utilidade pública. 

  (     ) 

(C) 

 
 A integração do sistema financeiro, alterou 
completamente a relação entre os países. 
 

  (     ) 

(D) 

A comunicação entre as pessoas, permite que a 
comunicação, seja feita em tempo real de qualquer 
distância. 
 

   (     ) 



8. O Nafta – sigla em inglês para Tratado Norte-Americano de Livre Comércio – 
é um bloco econômico composto por três países.. o Nafta objetiva promover a 
integração comercial entre os seus países-membros, o que se faz por 
intermédio, sobretudo, da redução das tarifas alfandegárias. São eles: 

a) Jamaica, Cuba e Brasil 

b) Japão, China e Rússia 

c) Canadá, Itália, Espanha 

d) Estados Unidos, Canadá e México. 

 

9. Complete a questão: 

Uma das marcas da nova política econômica, é a venda das grandes estatais, 
para empresas privadas. O patrimônio, que era público, passa a ser utilizado 
por essas empresas para a obtenção de lucros crescentes. A essa nova ordem 
dá-se o nome de __________________. 

 
 

CONTRATO COMERCIAL   – PRIVATIZAÇÃO – TERCEIRIZAÇÃO 

 

 

10. A Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do 
planeta. Ele é considerado uma União Econômica e Monetária, onde além da 
eliminação das tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, 
serviços e pessoas no interior do bloco. Outra característica importante desse 
bloco econômico é a adoção da moeda única entre os países integrantes. 
Marque a alternativa que corresponde a esse bloco econômico. 

a) União Europeia 

b) Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

c) Acordo de Livre Comércio da América do Norte 

d) APEC – Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. 


