
 

 

 



 

 

 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

Disciplina Orientação de Estudos Série: 2ª A, B, C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 26 a 30 de abril 

Tema da aula Uso do Grifo Equivalente: 3 aulas 

 
Habilidades: Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações. 

 



Conteúdo: Formas de leituras e resumos “Trabalhado com o Grifo” 

 

Atividade a ser realizada:  

Faça a atividade em seu caderno seguindo as instruções abaixo. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto da sua agenda para o e-mail: orientacaoestudosalfredo@gmail.com ou whatsApp do professor 

(contendo nome completo a série) 

 

Data de entrega: 03/05/2021. 

Bom Trabalho! 
Exercício: 
Leia o texto abaixo escreva em seu caderno as palavras que você acha mais importante e faça um resumo. 

Globalização 
 

A Globalização é um processo de ausência ou diminuição de barreiras econômicas e 
imigratórias entre os países. 
Está caracterizada pelo aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas 
entre os povos do mundo. 
 

 
 
Características da Globalização 
 
Econômicas 

A globalização se caracteriza pela união do mercado mundial através de blocos 
econômicos e a desaparição das fronteiras comerciais entre seus membros. 

Com isso, se verifica o aumento da concorrência econômica e do nível de competição, com 
a consequente exploração da mão de obra. 

No mundo globalizado, se valoriza a qualificação profissional, ao mesmo tempo em que se 
diminuem os direitos trabalhistas que empurram os trabalhadores para o mercado informal. 
 
Políticas 

Os fóruns e organismos internacionais se transformaram no palco privilegiado das 
decisões políticas e econômicas. 

Por isso, os blocos econômicos tentam dar aos cidadãos participação política seja através 
de parlamentos a fim de que se construa um espaço de discussão. 
 
Comunicações 

A marca mais visível da globalização talvez seja no campo dos meios de comunicação. 
A televisão e o telefone já cumpriam este objetivo, mas com o advento da Internet e dos 

celulares inteligentes, este papel foi ampliado. Por isso, vemos como a informação agora é 
instantânea e próxima, se estamos conectados a uma rede. 
 
Globalização no Brasil 
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Ao longo de sua história, o Brasil quase sempre foi um mercado fechado para produtos 
importados. 
No entanto, após a ditadura militar de 1964 a 1985, o mercado nacional foi aberto e a 
globalização chegou ao País. Isto se deu através da implementação do Neoliberalismo com o 
Plano Collor, que promoveram a abertura do mercado nacional e as privatizações de empresas 
estatais. 

Além disso, a expansão das indústrias e das empresas multinacionais foram essenciais 
para reforçar o processo de globalização no país. 
 
Globalização econômica 

Um fato notável da globalização é o acúmulo de conhecimentos. Isso provoca aumento no 
compasso das transformações nos meios de produção e tem como consequência o barateamento 
do método produtivo das indústrias. 

Assim, desde os primórdios, notamos uma dispersão da cadeia de produção, através da 
qual os produtos são fabricados em vários países. 

O objetivo principal é reduzir os custos pela exploração da mão de obra, matéria-prima e 
energia nos países em desenvolvimento. 

Podemos também imaginar a globalização como um processo que visa constituir e 
aperfeiçoar uma rede de conexões. 

O intuito é encurtar as distâncias, facilitando as afinidades culturais e econômicas, posto 
que estabelece a conexão entre os países e as pessoas de todo mundo. 

Nesse sentido, as instituições financeiras (bancos, casas de câmbio) criaram um sistema 
eficaz para beneficiar a transferência de capital e comercializar ações em escala mundial. 
 
Blocos econômicos 

O aumento das relações econômicas entre os países gerou a necessidade de expandir 
seus mercados e garantir um lugar para seus produtos. 

Assim, ocorreu a criação de blocos econômicos, cujo objetivo principal é aumentar as 
relações comerciais entre os membros. Estas associações são feitas de acordo com a 
proximidade geográfica dos países e podemos citar como exemplo a União Europeia, o Mercosul, 
o USMCA (antigo Nafta), o Pacto Andino e a APEC. 

Os blocos econômicos também tem a preocupação de garantir valores como a democracia, 
a extinção da pena de morte e atenção à infância. 
 
Globalização cultural 

Com a abertura de mercados, o consumidor (que passa a ser uma nova categoria de 
cidadão) tem acesso a produtos importados de qualidade a baixo custo. 

Este processo contribui para o acesso aos meios de comunicação pelo barateamento das 
tecnologias e dos métodos de produção. 
Um dos ícones da globalização é a Internet, a rede planetária que conecta computadores. Ela se 
tornou possível graças a pactos entre diferentes entidades públicas e privadas por todo mundo. 

Deste modo, a língua inglesa torna-se fundamental na Internet, como uma forma rápida 
eficiente para se relacionar com pessoas de outros países. 
No entanto, não deixa de ser uma forma de colonização cultural, pois outros idiomas e 
expressões culturais são deslocados ou sub-valorizados. 
 

 
Um mundo conectado pela Tecnologia da Informação 

 

Vantagens e desvantagens da globalização 
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Como principal ponto positivo da globalização temos os avanços tecnológicos que facilitam 
o fluxo de informação e de capitais mediante inovações nas áreas das Telecomunicações e da 
Informática. 

A Globalização fez surgir a Geração Y, a primeira que está vivendo num mundo hiper 
conectado e com menos barreiras comerciais e culturais. 
Como ponto negativo é preciso afirmar que a maior parcela do dinheiro fica entre os países mais 
desenvolvidos. Estes conseguem lucros astronômicos e cria uma brutal concentração da riqueza 
gerando uma relação desproporcional no mundo. 
 
Origem da globalização 

A origem da globalização remonta ao século XV durante o período mercantilista. Várias 
nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. 

Posteriormente, no século XVIII, marcou-se por um incremento no fluxo de força de 
trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas colônias europeias na África e 
na Ásia. 

O europeu entrou em contato com povos de outros continentes e estabeleceu relações 
comerciais e culturais em níveis sem precedentes. 

No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, as 
distâncias encurtaram e os produtos puderam chegar aos lugares mais remotos. 
 
Globalização no século XX 

Esse conjunto de transformações, de ordem política e econômica, intensificou-se, 
sobretudo, no final do século XX, com destaque para o período pós Segunda Guerra Mundial, 
mais conhecido como Guerra Fria. 

Neste momento, os países se dividiam em aqueles que adotaram o capitalismo, apoiados 
pelos Estados Unidos e os que adotaram o socialismo, liderados pela União Soviética. 

Após o fim da União Soviética, porém, o mundo já não estava mais dividido por uma 
barreira ideológica. Os países que pertenceram ao bloco comunista iriam adotar o liberalismo, 
como forma de governo e o capitalismo como política econômica. 

Os países adotam as medidas neoliberais que defendem a abertura dos mercados 
nacionais, fim das estatais, diminuição dos direitos trabalhistas, entre outras medidas. Desta 
forma, o neoliberalismo vai impulsionar o processo de globalização econômica pelos quatro 
cantos do mundo. 
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