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ATIVIDADE AVALIATIVA 

➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” (22 a 26 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias - Geografia 

Ensino Fundamental, 9º Ano 

 

  QUESTÃO 01 

Os meios de comunicação funcionam como um elo entre os diferentes segmentos de uma 
sociedade. Nas últimas   décadas, acompanhamos a inserção de um novo meio de 
comunicação que supera em muito outros já existentes, visto que pode contribuir para a 
democratização da vida social e política da sociedade à medida que possibilita a instituição 
de mecanismos eletrônicos para a efetiva participação política e disseminação de 
informações. Constitui o exemplo mais expressivo desse novo conjunto de redes 
informacionais a: 
 
a) Internet 
b) Fibra ótica 
c) TV digital 
d) Telefonia móvel  
 
 
QUESTÃO 02 
 
No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido 
pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, 
unindo-as e assegurando ao novo 
sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas 
avançadas resulta nessa globalização perversa. 
 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado), 
 
Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 
transformações citadas no texto estão presentes,  respectivamente, em: 
 
a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 
 
b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 



c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 
 
d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 
 
e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 

 
 
QUESTÃO 03 
 

 
 

 



QUESTÃO 04 
 

 

 
 
 QUESTÃO 05 

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

a) Mercantilização da Economia 

b) Formação de Acordos Econômicos 

c) Cartelização 

d) Expansão das empresas globais 

e) Censura aos meios publicitários 

 


