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Ementa:  

Mundo Contemporâneo, economia geopolítica e sociedade: desenvolvimento do capitalismo, 

globalização e a ordem econômica internacional; a atividade industrial no mundo: classificação e 

distribuição das indústrias, economias desenvolvidas, de transição e emergentes; comércio e serviços 

no mundo: blocos econômicos regionais; desenvolvimento humano e conflitos armados no mundo. 

 

Objetivo Geral:  

•Compreender o desenvolvimento do capitalismo mundial em suas diversas fases, seus mecanismos 

de funcionamento e como estamos ineridos nesse contexto. 

 

Objetivo Específico:  

• Compreender a essência do processo industrial, sua classificação e distribuição; 

• Analisar a ordem econômica internacional a partir do desenvolvimento desigual e combinado; 

• Conhecer e explicar os mecanismos de funcionamento do comércio mundial, bem como dos 

os blocos econômicos internacionais; 

• Identificar e caracterizar os conflitos étnico-religiosos e econômicos no mundo 

contemporâneo. 

 

 

Metodologia:  

A disciplina será desenvolvida conforme a descrição seguinte: 

• Estabelecimento da relação entre a teoria à prática; 

• Leitura de mapas, gráficos e tabelas, interpretação de textos e imagens e também testes de 

vestibulares e Enem, relacionadas aos assuntos mais importantes estudados. 

• Exposições, discussões, leitura e análise de textos, seminários, trabalhos individuais e/ou em 

grupos, produção de textos a partir das leituras a serem indicadas no decorrer da disciplina; 

• Realização de trabalhos de campo com apresentação posterior do trabalho produzido com base 

na atividade desenvolvida. 

 

 

Avaliação Individual:  



No decorrer da disciplina além das avaliações mensais e bimestrais determinadas pela Instituição 

Escolar, outros aspectos serão considerados, tais como: frequência (75%), participação nas 

discussões, desempenho nas atividades propostas e comprometimento escolar, capacidade de 

interpretação de textos complementares 

 

Avaliação Coletiva:  

Desempenho na produção e apresentação coletiva de trabalhos,textos e relatórios, participação nos 

projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na escola. 

 

Unidade Acadêmica I:  

Capítulo 1: O desenvolvimento do capitalismo (capitalismo comercial; capitalismo industrial; 

capitalismo financeiro e internacional) 

Capítulo 6: A geografia das indústrias (importância da indústria; organização da produção industrial; 

distribuição das indústrias) 

Capítulo 7: Economias desenvolvidas e a industrialização precursora (Reino Unido; Estados Unidos; 

Alemanha e Japão) 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

Capítulo 8: Economias em transição (Rússia: síntese histórica, origem e colapso da economia 

planificada e fim da União Soviética; China: síntese histórica da formação do comunismo no país e 

fatores de sua industrialização). 

Capítulo 9: Economias emergentes e de industrialização recente (América Latina; Tigres Asiáticos; 

países do Fórum Ibas; Índia)  

 

 

Unidade Acadêmica III:  

Capítulo 2: A globalização e seus fluxos (globalização, fluxo de capitais especulativos e produtivos; 

fluxo de informações; fluxo de turistas; mundialização da sociedade do consumo) 

Capítulo 4: Ordem internacional (Ordem geopolítica: alianças militares; a 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Capítulo 3: O desenvolvimento humano (heterogeneidade dos países em desenvolvimento, Índice de 

desenvolvimento Humano; percepção da corrupção e Estados frágeis) 

Capítulo 5: Conflitos armados no mundo (etnocentrismo e diversidade; guerrilha, terrorismo e t 
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