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Prezados Alunos, 

Nesse período da afastamento social nosso atendimento será online. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de apredizagem? 

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidades aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 
entre em contato com a Profa. Cecília através dos seguintes canais: 

E-mail: mariasolha@professor.educacao.sp.gov.br 

WhatsApp: (13) 98225-7064 

Nos seguintes horários de atendimento: 

Segunda-feira: 12h às 15h 

Terça-feira: 10h às 17h 

Quarta-feira: 15h às 22h 

Quinta-feira: 15h às 22h 

Sexta-feira: 8h às 14h40 

              BONS ESTUDOS! 

 
  



 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO 
FIGUEIREDO”. 
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VOLUME 3  

 
 

UNIDADE 01    
 

OBJETIVOS:    
 

• Entender as transformações do espaço geográfico associadas ao 
crescimento industrial;págs. 09 a 12. 

• Identificar as características da primeira revolução industrial tendo como 
fonte energética: o carvão, o petróleo e a hidráulica; págs. 13 e 20. 

• Perceber como o sistema capitalista influenciou a organização do 
trabalho no século XVIII; pág. 20. 

• Entender as mudanças ocorridas no espaço geográfico e as 
transformações na cidade X campo, a partir da Revolução 
Industrial;págs. 14 a 17. 

• Identificar as características da Segunda Revolução Industrial, utilizando 
fonte energética, como, o petróleo do século XIX.págs. 20 a 27. 

 
PÁGS. 09 A 19: O CAPITALISMO E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: 
 
O Capitalismo Industrial ou Industrialismo corresponde a segunda fase do 
capitalismo. Ele surge com a Revolução Industrial no século XVIII e se 
consolida com a Segunda Revolução Industrial em meados do século XIX e 
início do XX. 
O capitalismo industrial surge com o novo panorama determinado pelo 
processo de industrialização. 
 
Assim, as máquinas começam a substituir o trabalho manual, e de um pré-
capitalismo, esse sistema econômico atinge outra configuração a partir de 
novas técnicas de produção de mercadorias. 
 
Nesse momento, os produtos manufaturados da primeira fase capitalista 
(capitalismo comercial ou mercantil) tornam-se produtos industrializados por 
meio da mecanização que despontava na Inglaterra. 
 
 
PÁGS. 20 À 27- SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL:  
 
Uma das maiores invenções desse período foi a máquina a vapor gerada por 
meio da combustão do carvão. Ela foi essencial para aumentar a produção de 
mercadorias e consequentemente, o lucro dos produtores. 



 
Observe que o capitalismo surgiu no século XV, denominado de capitalismo 
mercantil. Este, esteve fundamentado no sistema mercantilista (monopólio, 
balança comercial favorável e metalismo) e pautado nos interesses de uma 
nova classe que surgia: a burguesia. 
 
Nesse período, as grandes navegações, a exploração de novas terras e o 
comércio de especiarias movimentavam a economia. 
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. AS NOVAS CONDIÇÕES TECNOLÓGICAS DO PERÍODO PROVOCARAM 
O DESENVOLVIMENTO DA CHAMADA INDÚSTRIA PESADA, COMO A 
SIDERURGIA E A METALURGIA. 
 
1.  QUAL É O SIGNIFICADO DE SIDERURGIA? 
 
2. QUAL O SIGNIFICADO DE METALURGIA? 
 
_____________________________________________________________ 
 

 
   ROTEIRO DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL-(VOLUME 03) 

 
UNIDADE 02   

 
 OBJETIVOS:  

• Compreender como os Estados Unidos se tornaram uma grande 
potência econômica, após a Segunda Guerra Mundial; págs, 29 e 30. 

• Entender a que foi a Guerra Fria;págs. 31 a 37.  
• Compreender o processo de industrialização no Brasil, após a Segunda 

Guerra Mundial e o início do processo de Globalização; págs. 40, 41. 
• Perceber as modificações do crescimento econômico no Brasil, a partir 

da década de 1950. Págs. 42 a 48. 
VÍDEO -  migrante por uma vida melhor – pág. 43 

• Filme: São Paulo: Sociedade anônima; pág. 41. 
http://www.ejamundodotrabalho.sp 
 

ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 
 
PÁGS. 29 À 39: OS ESTADOS UNIDOS DEPOIS DA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL: 
 
Para os Estados Unidos, o período do pós-Segunda Guerra Mundial foi 
um de paz e prosperidade. Os norte-americanos usaram o dinheiro que 
haviam economizado durante a Segunda Guerra Mundial para adquirir 
bens de consumo que não estavam disponíveis durante o conflito. Com 
o subsequente "boom" da economia, milhares de pessoas encontraram 



emprego nos Estados Unidos. Os norte-americanos estavam ganhando 
mais dinheiro e a nação tinha o mais alto padrão de vida de todo o 
mundo. 
 
Uma importante mudança ocorrida após da Segunda Guerra Mundial fo 
a "GUERRA FRIA", uma disputa que ocorreu entre os países com pode 
político e militar no mundo. 
 
Também ocorreu uma mudança significativa na organização do trabalho, 
onde surge o termo "FORDISMO". 
 
PÁGS. 40 à 48: GLOBALIZAÇÃO DAS EMPRESAS E 
INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA PÓS-2ª GUERRA MUNDIAL: 
 
A GLOBALIZAÇÃO no Brasil ocorreu principalmente a partir da década 
de 50, onde indústrias estadunidenses e européias instalaram suas 
indústrias. Por exemplo: as indústias automobilísticas foram instaladas 
no ABCD paulista, que formaram um grande polo industrial. 
 
O final da década de 50, ficou conhecida como "Anos dourados", em 
virtude do crescimento e desenvolvimento econômico. A construção de 
Brasília e o surgimento da televisão, colocaram esse período em 
destaque em relação às anteriores. 
 
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. CITE OS PAÍSES ENVOLVIDOS NA GUERRA FRIA E QUAL O FOI 
O SEU OBJETIVO? 
 
2. NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, EXPLIQUE O QUE FOI O 
"FORDISMO" 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

 
   ROTEIRO DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL- (VOLUME 03) 

 
UNIDADE 03     

 
OBJETIVOS:  

• Compreender o processo de globalização na economia, política, na 
sociedade e nos espaços mundiais; págs. 51 a 62. 

• Organização do Trabalho: Fordismo e Toyotismo; págs. 57 
• Perceber como o avanço da tecnologia contribuiu para grandes 

mudanças na humanidade.págs. 58 à 59 
• As empresas na globalização e a privatização; pág. 60 



• A integração regional do século XXI( Principais Blocos Econômicos): 
Nafta, Mercosul, União Europeia, Comunidade dos Estados 
Independentes (CEI); pág. 66 à 74. 
VÍDEO: Globalização e trabalho; pág. 72. 
http://www.ejamundodotrabalho.sp 
 
ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 
 
PÁGS: 51 à 62: A GLOBALIZAÇÃO E SEUS EFEITOS. AS CRISES 
DOS ANOS 70. 
 
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia capitalista vive uma 
fase de expansão e enriquecimento. Na década de 70, essa 
prosperidade é abalada pela crise do petróleo, que provoca recessão e 
inflação nos países do Primeiro Mundo.  
 
Também nos anos 70, desenvolvem-se novos métodos e técnicas na 
produção. O processo de automação, robotização e terceirização 
aumentam a produtividade e reduz a necessidade de mão-de-obra. 
Surge uma nova forma de organizaçação de trabalho, o "TOYOTISMO" 
 
A informática, a biotecnologia e a química fina desenvolvem novas 
matérias-primas artificiais e novas tecnologias. Mas a contínua 
incorporação dessa tecnologia de ponta no processo produtivo exige 
investimentos pesados. E os equipamentos ficam obsoletos 
rapidamente. 
 
A globalização já não é mais questão de opção; é inevitável para 
qualquer país que pretenda o pleno desenvolvimento econômico, e que 
queira fazer parte da integração mundial que está acontecendo para não 
sofrer prejuízo ou discriminação por não acompanhar os movimentos 
internacionais. 
 
O avanço da tecnologia (internet) revolucionou a maneira de trocar 
informações, facilitando os trabalhos nos setores públicos e privados. 
 
Uma das marcas da nova política das empresas e grandes corporações 
é a PRIVATIZAÇÃO, ou seja, a vensa de empresas estatais (do Estado)  
para empresas privadas (particulares). 
 
PÁGS. 64 à 74: RELAÇÕES ENTRE GLOBALIZAÇÃO E 
REGIONALIZAÇÃO:  
 
Globalização são  os avanços tecnológicos, no transporte e na 
comunicação. Já a regionalização são determinadas etnias e costumes, 
tradições, jeitos de comércio de determinada área. Um exemplo seria os 
blocos econômicos, como por exemplo o MERCOSUL, ele se torna 
globalizada e regionalizados entre si, assim com o outros Blocos 



Econômicos, NAFTA, UNIÃO EUROPÉIA, CEI (Comunidade dos 
Estados Independentes). 
Surge a desigualdade social entre os países, pois separa os países ricos 
dos países pobres. 
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. QUE VOCÊ ENTENDEU SOBRE GLOBALIZAÇÃO. JUSTIFIQUE 
SUA RESPOSTA. 
 
 
2.a) IDENTIFIQUE OS PAÍSES QUE FAZEM PARTE DO  
       MERCOSUL. 
 
   b) IDENTIFIQUE OS PAÍSES QUE FAZEM PARTE DO NAFTA. 
 
________________________________________________________ 
 
ROTEIRO DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL-(VOLUME 03) 

 
                                                  UNIDADE 04   
 
  
OBJETIVOS:  

• As Heranças do Colonialismo na América Latina; págs. 75 a 81. 
• Identificar através de mapas, a formação dos Blocos Econômicos 

mundiais; págs. 83 a 86. 
• Identificar no mapa, os países que compõem o Mercosul e o Unasul; 
• Entender a globalização financeira da América Latina no contexto 

mundial;págs. 87, 88. 
• Ler e interpretar Tabelas e Gráficos, sobre o comércio nos países Sul-

Americanos.págs. 93, 95. 
• Vídeo: Globalização e trabalho; pág. 89. 

http://www.ejamundodotrabalho.sp 
 
PÁG. 75 A 81: AS HERANÇAS DO COLONIALISMO NA AMÉRICA 
LATINA. 
 
Colonialismo pode ser definido como um conjunto de atitudes políticas, 
econômicas e militares que visam a tomada de territórios coloniais 
através da conquista das terras de outros povos. Os séculos XV e XVI 
foram o período auge do colonialismo. Os europeus, principalmente 
portugueses e espanhóis, colonizaram o continente americano. Neste 
processo, o objetivo principal dos países colonizadores era a exploração 
de recursos naturais e minerais.  
 
A herança que países, submetidos contra sua vontade a outras,  pode 
ser observada até hoje, como o atraso econômico e consequentemente 
de desenvolvimento.  
 



O Continente Americano é subdividido em América do Norte (Estados 
Unidos, Canadá e México), América Central e América do Sul, da qual o 
Brasil está inserido. Os Estados Unidos é o país mais rico e 
desenvolvido da América e por esse motivo, os países adequaram-se às 
exigencias do FMI e do Banco Mundial, por causa da forte dependência 
econômica, dando continuidade a uma trajetória de subordinação 
originada no período colonial. 
 
PÁGS. 87 e 88: A GLOBALIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA. 
 
A economia da América Latina de um modo geral é considerada uma 
economia em desenvolvimento, pois grande parte da sua população e 
do setor primário. Somente alguns países apresentam significativas 
parcelas da população economicamente ativa no setor secundário. 
Porém é o setor terciário que mais tem crescido em quase todos os 
países latino-americanos. 
 
A América Latina continua a passar por importantes alterações em seu 
contexto  político, influenciadas por mudanças sob a égide da 
globalização e que levam a região a uma nova reconfiguração social e 
econômica. 
Desde o início do século XXI alguns países emergentes da América 
Latina , como o Brasil, têm investido em infraestrutura e em políticas 
econômicas e sociais a fim de promover um tipo de desenvolvimento 
interno mais amplo, consistente e duradouro. 
O processo de globalização é um movimento em direção a uma 
sociedade planetária, a  uma sociedade mais aberta. 
 
 

ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. Pesquise sobre a UNASUL (União das Nações Sul-Americanas e os 
Estados-Membros. 
 
2. Dê o significado de Oligopólio. 

 
__________________________________________________________ 
 
CURIOSIDADES: 
 
ALUNO, ESTAMOS VIVENCIANDO UM MOMENTO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL, COM A PANDEMIA DA COVID-19. É UM MOMENTO DE REFLEXÃO 
SOBRE O QUE ESTÁ OCORRENDO NO MUNDO. MEDIANTE ISSO, 
PROPONHO QUE ACRESCENTE EM SUA PESQUISA: 

 
• A pandemia, iniciou na cidade de Wuhan. 
• 1. Pesquise em que país e Continente apareceram os primeiros 

casos. 
• 2. Qual a população de Wuhan? 



• 3. Existe uma teoria de que a alimentação deles, também é 
composta de morcegos etc. Será que a alimentação foi um dos 
fatores para gerar o Coronavírus? Procure saber sobre o assunto, 
e através de sua curiosidade, vamos compreender esse momento 
atípico. 

                                                                                 BOM ESTUDO! 
_____________________________________________________________ 

 
 


