
- A partir da leitura e análise do material, reflita com sua dupla sobre os fatores 
apresentados. 

 
- Elaborem um texto sobre a participação da Coreia do Norte no processo de 

globalização abordando aspectos dos meios de transportes e comunicação. 
 

- Considerem os seus conhecimentos sobre o processo de globalização e o fato 
de estar atrelado ao capitalismo.  

 
 O roteiro de questões a seguir visam auxiliá-los na redação.   
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Que considerações você pode tecer sobre os meios de comunicação? 
 
Como é a aviação na Coreia do Norte? 
 
Que considerações podem ser feitas sobre o contraste de luzes entre as duas 
Coreias? O regime político delas influencia nesse contraste? 
 
Refletindo sobre os seus conhecimentos do processo de globalização (escreva sobre 
eles no seu texto), qual o motivo principal da Coreia do Norte não fazer parte deste 
processo? É por decisão própria? 
 
Há outros países do mundo em situação semelhante? O que você sabe sobre ele (s)? 
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