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                                                UNIDADE 2   

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
• Identificar o surgimento da globalização: págs. 41 a 44. 
• Compreender o processo de globalização: ampliação e consolidação em      

  escala global; págs. 45 a 48. 
• Entender o sistema financeiro global; págs. 48 a 52. 
• Compreender os efeitos da globalização; págs. 53 a 59. 

VÍDEO: Trabalho precário e terceirização. Pág. 56. 
Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
_________________________________________________________ 
 

ROTEIRO PARA ESTUDO: 
 
A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual 

conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como 

a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior 

instrumentalização proporcionada   

Podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade 

das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as 

diferentes partes do globo terrestre. 

A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes áreas do planeta. 

Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta 

até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais, que, por sua 

vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções 

técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer, então, que o mundo 

encontra-se cada dia mais globalizado. 

A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes áreas do planeta. 

O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e 

consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que 

tornou comum a expressão “aldeia global”. O termo “aldeia” faz referência a algo pequeno, 

onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a 

integração mundial no meio técnico-informacional tornou o planeta metaforicamente menor. 

Ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as 

transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais. Muitos autores 

defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial 

europeia, no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista 

http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/


iniciou sua expansão pelo mundo. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última 

delas, também chamada de Revolução Técnico-Científica-Informacional, iniciada a partir de 

meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Nesse processo, 

intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque 

para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios 

de transporte. 

Aspectos positivos e negativos da globalização:  Uma das características da globalização é o 

fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: 

cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e, principalmente, a 

economia. Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços 

proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de 

conhecimento. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão 

comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores. De toda forma, considera-

se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por 

ela proporcionada, em que o poder e a renda. Terceira Revolução Industrial também foi 

responsável pelo aumento de multinacionais, o crescimento acelerado das economias e 

consolidou o capitalismo financeiro enquanto passou a determinar as estratégias que 

permeiam o mercado de finanças. As indústrias dispersaram-se pelo mundo, instalando-se 

em países periféricos em virtude das vantagens econômicas oferecidas. 

  A desvalorização da mão de obra também pode ser vista nessa fase. A substituição da 

manufatura pela maquino fatura foi responsável por uma maior exploração do trabalho, 

possibilitando a existência de novas relações entre empregador e empregado. Aumentou-se, 

então, o desemprego, assim como os trabalhos informais e a Terceirização, uma forma 

encontrada pelas empresas de reduzir custos. Os trabalhadores terceirizados, mesmo 

registrados em Carteira de Trabalho, não possuem os mesmos direitos que os demais 

trabalhadores da mesma categoria. 

 

ATIVIDADES PARA RESPONDER. PESQUISE CASO SEJA NECESSÁRIO. 

1. O que é a Globalização? 

2. A Globalização aconteceu da noite para o dia? Justifique sua resposta. 

3. Explique o que hoje, denominamos de “Aldeia Global”. 

4. De que forma você participa da Globalização, no seu dia a dia ?  

    Cite exemplos. 



 

Fonte:novaescola.com.br 

5.A globalização é um fenômeno que tem como uma de suas características fundamentais a 
crescente abertura econômica e política entre os países. Sobre esse fenômeno, é correto 
afirmar: 
 
a) Sua emergência tornou obsoletos os blocos econômicos regionais, pois 

  facilitou o comércio direto de país 
para país. 
 
b) Uma das consequências políticas 
do fortalecimento desse fenômeno foi 
a transferência da soberania nacional 
para organismos supranacionais, a 
exemplo da ONU. 
 
c) As fronteiras nacionais perderam 
suas funções legais de controle de 
fluxos.               

                                                                                               
Fonte: Elo7.com.br 

d) A causa da globalização foi a queda 
do muro de Berlim, dando fim à divisão do mundo conhecida como bipolaridade e iniciando 
uma nova fase,  
a multipolaridade. 
 
e) Todos os países, sem exceção, estão inseridos no processo da Globalização. 
 

 
6. Aponte as questões Verdadeiras (V) e as Falsas (F), em relação ao  
   desenvolvimento tecnológico. 
 
 

 
 
(A) 

Nos últimos anos do século XX, houve o desenvolvimento de um 
extraordinário conjunto de inovações tecnológicas, em especial 
da informática e das telecomunicações. 
 

 
 
        (     ) 

 
(B) 

As inovações tecnológicas na informática, na microeletrônica e 
nas telecomunicações foi uma verdadeira revolução, à partir do 
uso do computador. 
 

 
      (     ) 



 
(C) 

As transmissões via satélite e a fibra óptica, possibilitou a rápida 
transmissão de informações a distância. 
 

 
      (     ) 

 
 
(D) 

O desenvolvimento tecnológico associado às condições políticas 
mundiais das últimas décadas do século XX intensificou o 
processo de globalização. 
 

 
 
    (     ) 

 
 
(E) 

A globalização em si, teve início no período das Grandes  
Navegações, no século século XVI, momento em que as trocas 
comerciais se ampliaram para outras nações. 
 

 
    (     ) 

 
 7. Um dos principais aspectos da produção na Terceira Revolução Industrial é a automatização 

das fábricas, que passam a empregar menos trabalhadores, com uma maior necessidade de 

mão de obra qualificada. Nesse ínterim, não há perspectiva de aumento do mercado 

consumidor, mas controlar a produção de acordo com a demanda. Os robôs e outras máquinas 

informatizadas desempenham o trabalho de várias pessoas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        http://autoentusiastas.blogspot.com.br 

                         Diante desse quadro assinale as alternativas corretas: 

 
a) Aumentou o número de desempregados. 
b) Informatização do processo produtivo e à ampliação do emprego de modo geral. c) 
Automação do processo produtivo e à necessidade de mão de obra reduzida,  
    mas qualificada e especializada. 
d) Surgimento do Fordismo, conjunto de métodos para a produção em série, com os quais 
vários operários produzem mais em menos tempo.  
 
 
 
8. No que diz respeito ao processo de globalização hoje dominante no espaço mundial, 
analise as seguintes afirmações. 
I. A expansão das multinacionais vem provocando a descentralização das atividades 
produtivas, das aplicações de capitais e a interligação dos mercados em escala mundial. 



II. O desenvolvimento científico-tecnológico constitui-se um dos principais fatores para a 
retração do capitalismo globalizado. 
III. As cidades globais ou metrópoles mundiais são os centros de decisões do capital, as 
sedes das principais empresas financeiras, pólos de pesquisa tecnológica e de comando 
da economia mundial. 
 
De acordo com as afirmações acima, é correto afirmar que: 
a) I e II são verdadeiras. 
b) I e III são verdadeiras. 
c) I, II e III são verdadeiras. 
d) apenas I é verdadeira. 
e) apenas II é verdadeira. 
 
9. Pesquise sobre as Multinacionais, para responder a questão. 

Visando expandir seu mercado consumidor e obter maior lucratividade, algumas empresas 
de países desenvolvidos passaram a atuar em diferentes nações. Esse processo se 
intensificou após a Segunda Guerra Mundial (1945), sendo denominadas empresas 
multinacionais. 

 Caracterize essas empresas e cite exemplos de multinacionais.  

 

10. Pandemia é uma epidemia que se espalha por uma região muito grande, como um 

continente, ou até por todo o mundo. Uma doença é considerada pandemia quando é 

altamente contagiosa e ao se difundir mata grande número de pessoas. 

A pandemia de COVID-19 é uma pandemia em curso de COVID-19, uma doença 

respiratória aguda causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave A 

doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República 

Popular da China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de 

dezembro do mesmo ano. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os 

primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações ao Mercado Atacadista de 

Frutos do Mar de Huanan, que também vendia animais vivos. 

Como dizemos, o mundo não tem “fronteiras”, para dissiminar vírus. 2020, está sendo um 
ano atípico, estamos vivendo em quarentena e o mundo mobilizado para que esse quadro 
de pandemia, acabe brevemente. 

Analise o gráfico e seguir, para responder a questão: 

a) Qual é o Coeficiente de Incidência no Município que você reside? 
b) O que você pode argumentar sobre o que ocorre em seu Município? 
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COEFICIENTE: Condição ou 

circunstância que coopera 

para determinado fim. 


