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Agora é com você! – página 77

1  a) Os Estados Unidos.
 b) A China.

2  O Brasil é um dos principais emergentes.

3  Resposta pessoal. Podem ser destacados aspectos 
financeiros, políticos, econômicos e culturais, como fil-
mes, músicas, livros e games produzidos nos dois países 
ou noticiários em que eles são mencionados.

Construindo juntos – página 79

1  Resposta pessoal. Sugestão: compartilhamento de 
músicas em plataformas de streaming, conversas por 
aplicativos, compra de produtos importados em sites 
internacionais etc.

2  Como vantagem pode ser citada a possibilidade de 
conhecer culturas de diversos países do mundo. Como 
desvantagem, pode-se mencionar a imposição da cul-
tura dos países dominantes aos países de menor desen-
volvimento (a imposição do modo de vida estaduni-
dense sobre outros países do globo, por exemplo).

3  Resposta pessoal.

Conexão Brasil – página 81

1  Resposta pessoa. É possível citar roupas, músicas, 
livros, séries e filmes, produtos relacionados a esportes, 
alimentação etc.

Ler e descobrir – página 83

1  China, Índia, Japão.

2  É possível perceber que, ao visualizar diferentes tamanhos 
dos países, as desigualdades ficam mais acentuadas.

Explore seus conhecimentos – página 93

1  Apesar de ser pautada por uma tríade (Estados Uni-

555 Nova (des)ordem mundial

dos, União Europeia e Japão), a União Europeia cons-
titui um conjunto de países. Além disso, atualmente, a 
nova ordem conta com outros polos de poder. Assim, 
ela é multipolar economicamente, ou seja, possui vários 
polos de poder no mundo.

2  a) Fisicamente não, mas pode-se dizer que é menor 
pelo encurtamento das distâncias na relação espa-
ço-tempo. As informações chegam em tempo real, o 
que denota encurtamento de distâncias.

 a) Um ponto positivo é a facilidade de comunicação 
(instantânea) e um negativo é o difícil combate ao 
descumprimento de regras comerciais.

3  Com o desenvolvimento de tecnologias de transporte e 
comunicação, a relação espaço-tempo mudou, dando a 
impressão de que o mundo está menor em razão da velo-
cidade das informações e dos deslocamentos físicos.

4  a) Sugestões de respostas: Aumento das trocas comer-
ciais, fortalecimento e dinamização da economia.

 b) Adoção de moeda única entre os países, presença 
de parlamento etc.

5  A abertura ao capitalismo pelas Zonas Econômicas 
Especiais aumentou os investimentos estrangeiros na 
China, gerou empregos e diversificou significativamente 
seu parque industrial, levando o país a ter o segundo 
maior PIB do mundo. Tais aspectos são favoráveis a 
manter a abertura econômica.

6  V-F-F-V

 As desigualdades aumentaram com a globalização; a dis-
tribuição de riquezas não foi igualitária. A globalização, 
apesar de ser um termo recente, é um processo antigo, 
que remonta do período das Grandes Navegações.

7  B
 As Grandes Navegações marcaram o início do processo 

de globalização, ao aproximar os países por meio do 
desenvolvimento do transporte marítimo.

8  D
 O dólar ainda é a moeda utilizada nas principais transa-

ções internacionais, porém o euro é uma das moedas 
mais fortes do mundo.

9  C
 As dívidas externas não deixaram de existir com a cria-

ção da nova moeda.

10  A
 Os Estados Unidos financiaram parte da reconstrução 
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japonesa, temendo o avanço do socialismo na região. 
Esse fator, juntamente à disciplina e à qualificação japo-
nesa, impulsionou a industrialização recente do país.

11  C
 O texto retrata características do Japão. Apesar de tam-

bém ter sido derrotada na Segunda Guerra, o processo 
de industrialização da Alemanha é bem anterior ao do 
Japão.

12  E
 O principal atrativo chinês é a abundância da mão de 

obra e seu baixo custo, reduzindo significativamente os 
custos de produção e atraindo indústrias estrangeiras.


