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Globalização e meio ambiente

1 Observe a tabela e responda.

3 Leia o texto, observe os gráficos e responda.
A falta de água para o consumo humano anun-
cia-se como um dos principais problemas
ambientais do século. Isso decorre, principal-
mente, do uso não-racional que as pessoas
fazem da água, isto é, do desperdício com que
se utilizam de tão precioso bem que a nature-
za nos disponibilizou.

• Segundo os dados da tabela, que problema
ambiental é ocasionado pelos países desen-
volvidos?

• Por que esses países ocasionam esse tipo
de poluição em proporções alarmantes?

• Os países subdesenvolvidos ocasionam que
problema ambiental, citado na tabela?

• Por que nenhum país desenvolvido da Eu-
ropa aparece na tabela de desmatamento?

2 Corrija a frase falsa.

• As Organizações Não-Governamentais
(ONGs) espalharam-se pelo mundo na de-
fesa da utilização racional dos recursos na-
turais, da melhor distribuição da riqueza, da
igualdade de direitos, entre outras causas.

• As queimadas são utilizadas, geralmente,
por países pobres, para abrir ou limpar cam-
pos agricultáveis ou pastos, e não provocam
danos ao meio ambiente.

• Em 2002 a Conferência das Nações Unidas
sobre Ambiente e Desenvolvimento, chamada
de Rio+10, em Johannesburgo, na África do
Sul, renovou os compromissos políticos, eco-
nômicos e sociais firmados na Eco-92.

• A Rio+10 aprofundou questões vitais que
ameaçam o meio ambiente e a qualidade
de vida e evidenciou a necessidade de agir
para o bem da vida na Terra.

• Enfrentar os problemas ambientais globais
significa rever o modo de produção atual.

Fontes: FAO-ONU, 2000; Banco Mundial, 1998.
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• O texto afirma que a falta de água  pode ser
considerada um dos principais problemas
ambientais do século. Você concorda com
a afirmação? Justifique a sua resposta.

• Toda a água que existe no planeta está dis-
ponível para o consumo humano? Explique
a sua resposta utilizando os dados apresen-
tados no gráfico.

4 Leia a frase e responda.
Há indicações de que, neste início do século
XXI, problemas ambientais graves afetam ou
podem vir a afetar a vida de milhões de pes-
soas em todo o planeta. Entre eles estão a
poluição atmosférica, a desertificação, o des-
matamento, a escassez de água potável e o
efeito estufa.
• Que  problemas ambientais são citados no

texto?
• De que maneira o processo de globalização

contribui para agravar os problemas ambien-
tais mencionados? Explique.

Distribuição de água no planeta (em %)

Fonte: Word Resources/2000-2001,
Organização Meteorológica Mundial/

Dia Mundial da Água-98 e Unesco. Consultoria:
Agência Nacional de Água (ANA).
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ITÁLIA
Brigadas Vermelhas

ESPANHA
Pátria Basca e
Liberdade (ETA)

IRLANDA DO NORTE
Exército Republicano

Irlandês (IRA)

ALEMANHA
Baader-Meinhof

COLÔMBIA
Forças Armadas Revolucionárias
da Colômbia (Farc) e Exército de
Libertação Nacional (ELN)

PERU
Sendero Luminoso e Movimento
Revolucionário Tupac Amaru

ARGENTINA
Montoneros URUGUAI

Tupamaros

EGITO
Grupo Jihad AFEGANISTÃO

Al-Qaeda

LÍBANO
Hezbollah

IRÃ
Hamas e
Jihad Islâmico

PALESTINA
Al-Fatah, Frente Popular para
a Libertação da Palestina

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO
PACÍFICO 

OCEANO
PACÍFICO 

OCEANO GLACIAL ÁRTICO
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Terrorismo no mundo

5 Assinale as afirmativas corretas e corrija as
incorretas.
a) ( ) O Hamas é um importante grupo terro-

rista palestino islâmico, que atua na região
do Oriente Médio, por meio, principalmen-
te, de ataques suicidas.

b) ( ) No Oriente Médio destaca-se a questão
palestina, que remonta à decisão da ONU
de 1948 de criar dois Estados: Israel e Pa-
lestina. O primeiro se concretizou; o segun-
do, nunca saiu do papel.

c) ( ) Após os atentados de 11 de setembro de
2001, a guerra contra o terror reuniu no mes-
mo lado grupos e países tão díspares quanto
EUA, Israel, Iraque e a organização Al-Qaeda.

d) ( ) O movimento Pátria Basca e Liberdade
(ETA) visa à criação do País Basco.

e) ( ) Muitos grupos terroristas são identifica-
dos ideologicamente com a esquerda, a
maioria pretendendo depor os regimes em
vigor e implantar o socialismo. Seus inte-
grantes eram, na maior parte, operários e
pregavam a “revolução do proletariado”.

f) ( ) Grupos terroristas podem ser motivados
pela busca da independência e a formação
de um novo Estado.

7 Observe o mapa e cite exemplos de:

• Dois grupos que atuam na América Latina.
• Dois grupos terroristas que se pautaram na luta pela criação de um

Estado proletário, geralmente combatendo ditaduras militares.
• Dois grupos que atuaram ou que ainda atuam na Europa.

6 Observe a foto, leia o texto e responda.

O Exército Republicano Irlandês (IRA) foi fun-
dado por membros da minoria católica da Ir-
landa do Norte.

O IRA luta pelo fim da subordinação da Irlanda
do Norte ao Reino Unido e pela reunificação
das duas Irlandas. Entretanto, a maioria da po-
pulação é protestante e contra a união.

• Por que o IRA é considerado um grupo ter-
rorista motivado por um movimento sepa-
ratista?

• Quais são as formas de atuação do IRA?

Terrorismo no mundo

Fonte: KIDRON, M. e
SEGALL, R. Atlas des
désordres du monde, Paris,
Autrement, 1995.
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Ataque atribuído ao IRA em Londres, 1996.
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Respostas

Globalização e meio ambiente

1. • A emissão de gás carbônico.
• Porque são os países mais industrializados e com as maio-

res frotas de automóveis.
• Desmatamento e emissão de gás carbônico.
• Porque a maioria desses países praticamente não dispõe

mais de florestas, que já foram consumidas.

2. • As queimadas são utilizadas, geralmente, nos países pobres,
para abrir ou limpar campos agricultáveis ou pastos, sendo
muito prejudiciais ao solo, causando desgaste e esgotamento
e, ainda, destroem o hábitat natural de plantas e animais.
Outro fator importante é a contribuição para agravar o efeito
estufa, com a emissão de gás carbônico.

3. • Resposta pessoal.
• Não, pois a maior parte da água é salgada e a maior parte da

água disponível para consumo encontra-se congelada sob a
forma de geleiras.

4. • Poluição atmosférica, desertificação, desmatamento, escas-
sez de água potável e efeito estufa.

• A globalização tem permitido maior expansão dos proces-
sos de produção e maior fluxo de mercadorias e matérias-
primas, o que aumenta a produção e, portanto, aumenta a
retirada de recursos naturais e, ainda, aumenta as emissões
de gases nocivos à saúde humana.

5. c. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, a guerra
contra o terror reuniu os EUA e alguns países ricos que
endureceram suas políticas de imigração e intensificaram
suas políticas intervencionistas nos países pobres.

e. Muitos grupos terroristas são identificados ideologicamen-
te com a esquerda, a maioria pretendendo depor os regi-
mes em vigor e implantar o socialismo. Seus integrantes,
embora pregassem a “revolução do proletariado”, eram in-
telectuais e estudantes.

6. • É considerado terrorista por praticar ações violentas contra
alvos civis ou militares com uma motivação política, que visa
ao fim da subordinação da Irlanda do Norte ao Reino e sua
reunificação com o Irlanda.

• Atacava membros das tropas militares e alvos civis, princi-
palmente com o uso de bombas.

7. • FARC e ELN, na Colômbia; Sendero Luminoso e Tupac
Amaru, no Peru; Tupamaros, no Uruguai; Montoneros, na
Argentina.

• Montoneros, na Argentina; Tupamaros, no Uruguai; MR-8 e
ALN, no Brasil.

• Brigadas Vermelhas, na Itália; ETA, na Espanha; IRA, no Rei-
no Unido; Baader-Meinhof, na Alemanha.


