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Componente Curricular: Geografia
- Ler as páginas 13 a 20, destacando as informações principais. Em seguida anotem cinco termos que mais se 
repetiram nas páginas interpretadas. 

Atividade para ENTREGAR NO RETORNO!
Após a realização da tarefa, enviar uma foto do trabalho com prazo máximo em 1º de Abril no Portal ON. 

- Construa uma tabela ou esquema explicativo ou mapa conceitual (o que você preferir!) descrevendo sua
inclusão global no mundo consumista que vivemos a partir dos produtos e/ou serviços que você utiliza
segundo a escala geográfica. Destaque quatro itens (pode ser qualquer produto ou serviço que possuem
sua  origem no  nível  da  escala)  de  consumo  seguidos  de  um  ponto  negativo e  um ponto  positivo da
globalização nestes espaços, sendo uma  folha ou  lauda por nível! Utilize imagens e/ou ilustrações para
complementares seus exemplos!

Obs.: não será avaliado trabalhos similares aos dos colegas, independente a turma!

Exemplo prático que não será avaliado se por ventura estiver em alguma trabalho!
Local: 
Serviços e/ou produtos:  
Supermercados Andreazza – terceiro setor econômico – comércio de alimentos 
Marcopolo – segundo setor econômico – produtos automotivos 
Rodoil – terceiro setor econômico – combustíveis



BaitaKão – terceiro setor da economia – alimentação
Cantina e Vinícola Tonet – primeiro e terceiro setor da economia – produção e comercialização de uva e
derivados

Regional: 
Grendene (Farroupilha)  – segundo setor da economia – empresa calçadista 
MELISSA (Farroupilha) – terceiro setor da economia – marca de calçados e acessórios 

Nacional:
JBS (Goias) – primeiro setor da economia – produtora de alimentos 

Global:
Adidas (Alemanha) – segundo setor da economia – artigos esportivos 

            Queridos Estudantes!

- Os gabaritos serão liberados na próxima semana!

- As atividades possuem o prazo de uma semana para a realização e/ou a data limite citada!


