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ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Leia a atividade atentamente;
Não esqueça seu NOME;
Realize a atividade em folhas separadas para entregar
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
A letra deve ser legível;
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
Boa atividade a você!

1. Analise a charge e escreva um texto de no mínimo 10 linhas a partir de sua observação
sobre a tirinha e conhecimento sobre o processo de globalização.

2. Assista o vídeo” O que é globalização? Quer que desenhe?” disponível em
HTTPS://youtube/h5WjNMGztvE e na sequência responda quais são os benefícios e quais
são as consequências da globalização apontadas no vídeo?
3. O que são megacidades? Exemplifique.
4. O que uma megalópole? Exemplifique
5. Assinale V para informações verdadeiras e F para as falsas
a. ( ) A busca por melhores condições de vida e trabalho é uma das principais
responsáveis pelo fluxo de trabalhadores pelo mundo.
b. ( ) O deslocamento de pessoas com baixa qualificação profissional, provenientes
de países subdesenvolvidos, que migram para países desenvolvidos e em
desenvolvimento, é chamado de fuga de cérebros.
c. ( ) Também conhecidas como peregrinação as migrações religiosas geralmente são
deslocamentos temporários. Diferentes religiões consideram sagrados vários
lugares do mundo. No Brasil, a cidade de Aparecida, em São Paulo, é um
importante ponto de peregrinação.

d. ( ) Os refugiados, na maioria das vezes, deslocam- se para outros países sem
motivos específicos.
6. Assinale a alternativa incorreta:
a. ( ) A integração entre lugares e pessoas do mundo torna- se cada vez maior e mais
intensa devido a globalização
b. ( ) Os benefícios da globalização atingem de maneira direta ou indireta toda a
população mundial de forma equilibrada, isto é, todos usufruem das conecções
propiciadas pelos aparatos tecnológicos e pela rápida circulação de pessoas,
informações e mercadorias.
c. ( ) Muitos grupos de pessoas arriscam a vida em imigrações clandestinas tentando
entrar ilegalmente em um país. Geralmente motivados por catástrofes ou guerras e
a busca constante de melhores condições de vida.
d. ( ) A xenofobia é um sentimento muito presente nos países que atraem imigrantes,
e é responsável por ações preconceituosas e violentas contra esses grupos de
pessoas.
e. ( ) A globalização exerce influências sobre as culturas nacionais. Nesse sentido,
duas questões devem ser consideradas: o enfraquecimento da identidade cultural
específica de cada lugar, levando ao fortalecimento de aspectos culturais de
determinado povo em todo o mundo, e o acesso global aos mais diversos tipos de
cultura.

