
 

1) Seja onde for, estamos em uma paisagem e fazemos parte dela. As modificações feitas na natureza variam de 

uma sociedade para outra e de um ambiente para outro ao longo da história. Para expressar estas paisagens é 

bastante comum usar a expressão espaço geográfico ou território. No entanto estes termos podem ser usados de 

três formas distintas: a) extensão ou área de terra sem a presença humana; b) base natural ou física de um 

Estado que sobre ela exerça soberania e; c) Lugar onde se nasceu, pátria. Esta última definição somente surge 

após o território ser trabalhado, modificado ou transformado pelo homem, ou quando este imprime na paisagem 

as marcas de sua atuação e organização social. Desta forma, como podemos definir os seguintes conceitos: (3,0) 

a) Paisagem natural:  

b) Organização Social:  

c) Globalização:  

d) Tecnopólos:  

e) Fábrica Global:  

f) Fluxo de Capital Especulativo:  

 

2) Ainda com o auxílio do texto da questão 01, quais são as razões que permitem afirmar que, nos dias atuais, 

os espaços naturais cederam lugar aos espaços geográficos? Na sua resposta utilize os seguintes termos: 

produção, sociedade e modo de produção. (1,5) 

 

3) Como se sabe, a mundialização da economia capitalista é um processo que se intensifica nos dias atuais. A 

formação dos grandes monopólios capitalistas denominados transnacionais que, em diferentes localidades, 

operam a unificação mundial do capital, é a expressão moderna da etapa monopolista do capitalismo mundial. 

A globalização da economia comporta, por um lado, a incorporação de mão-de-obra de muitos países em uma 

estrutura produtiva empresarial mundialmente integrada, como também a do mercado financeiro internacional 

caracterizado pela unificação dos capitais nacionais e estrangeiros. Contudo, no bojo desse processo, ocorre 

também a formação de blocos geoeconômicos em todo o mundo. Com base em seus conhecimentos e no texto 

anterior, explique por que a globalização econômica atual tende a tornar o espaço mundial cada vez mais 

heterogêneo? (1,5) 

 

4) Ainda com base no texto da questão anterior, explique por que o Brasil ainda não conseguiu sua plena 

inserção nesta nova ordem mundial, ou chamada Terceira Revolução Industrial. (1,5) 

 

5) Faça um quadro comparativo entre os períodos: República Velha, Era Juscelino e Período Militar, 

destacando as principais diferenças entre cada período. (2,5) 


