
 

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:  

1) Paisagem natural:  

2) Organização Social:  

3) Globalização:  

4) Tecnopólos:  

5) Fábrica Global:  

6) 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.  

 

7) 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?  

 

8) 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.  

 

9) Faça uma comparação entre a industrialização brasileira no início do século XIX e período atual, utilizando 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida estudantil. 

 

10) O que significa dizer que uma empresa e transnacional e não multinacional? 

 

11) Observe a figura a seguir. 

 



Estas marcas estão cada vez mais presentes na vida das cidades. Elas representam: 

a) a expansão do agronegócio. 

b) o poderio da robótica. 

c) a vulgarização da internet. 

d) o fortalecimento do mercado interno. 

e) a mundialização do capital. 

 

12) Leia o fragmento a seguir sobre as características do processo de globalização. 

 

"Suponhamos que você vá com seus amigos comer um cheeseburger e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em 

seguida, assista a um filme de Steven Spielberg e volte para casa num carro Ford ou num ônibus Mercedes. Ao 

chegar, o telefone toca. Você atende num aparelho fabricado pela Siemmens e ouve um amigo lembrando-o de 

um videoclipe que começou há instantes na televisão: Michael Jackson em seu último lançamento. Você corre e 

liga o aparelho da marca Mitsubishi. Ao terminar o clipe, decide ouvir um CD do grupo Simply Red gravado 

pela BMG Ariola Discos, de propriedade da Warner, em seu equipamento Philips." 

 

Sobre esse processo, é incorreto afirmar: 

a) A globalização é um processo, ainda em curso, de integração de economias e mercados nacionais. 

b) A globalização implica certa interdependência de países e de pessoas, além da uniformização de padrões de 

consumo em âmbito mundial. 

c) As pessoas dependem crescentemente de mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial. 

d) As pessoas podem usufruir de todos os produtos da economia globalizada porque a riqueza social é mais bem 

distribuída. 

 

13) Os conflitos mundiais da atualidade ocorrem, também, em função do domínio dos fluxos do comércio 

internacional, onde o intercâmbio entre países do capitalismo central e periférico são extremamente desiguais. 

Tomando por base o texto é INCORRETO afirmar que: 

a) A formação dos blocos econômicos mundiais não proporcionou um crescimento eqüitativo para todos os 

países membros. 

b) A divisão internacional do trabalho influencia no intercâmbio do comércio mundial. 

c) Os países do capitalismo central estabelecem trocas desiguais com o mundo periférico, principalmente, pelo 

domínio científico-tecnológico. 

d) Os centros de poder, que compõem a nova ordem mundial, possuem um ator hegemônico, qual seja: os 

Estados Unidos, que controlam e comandam todos os demais países, evidenciando a monopolaridade da nova 

ordem mundial. 

 

14) Uma forte tendência do atual momento do capitalismo, observável a partir do gráfico, é expressa pela: 

 
a) formação de oligopólios globais 

b) internacionalização das indústrias de base 

c) concentração das empresas de alta  tecnologia 

d) fragmentação da produção em escala planetária 

 



15) A rede McDonald's foi fundada na década de 1940 por Dick e Maurice McDonald, mas comprada e 

vastamente expandida por Ray Kroc a partir dos anos 1950. Kroc, um imigrante tcheco, foi aparentemente o 

primeiro empresário que aplicou os princípios da produção em massa a um setor de serviços. Em conseqüência 

de suas inovações, hoje cerca de 50 milhões de pessoas por dia comem em um McDonald's em mais de 120 

países. 

 

A rede McDonald's tornou-se um dos símbolos de algumas das principais mudanças, ocorridas em diversos 

países, nos últimos cinqüenta anos. Sua história se confunde com a das relações econômicas internacionais. 

Uma mudança que pode ser representada pela expansão dessa rede e sua respectiva causa histórica são: 

a) mundialização da cultura - extinção da dualidade local/global 

b) padronização do consumo - expansão de empresas transnacionais 

c) americanização dos costumes - internacionalização tecnológica do setor industrial 

d) uniformização dos hábitos alimentares - integração mundial dos mercados nacionais 

 

16) Acabaram a União Soviética e a Guerra Fria e todos suspiramos aliviados. Mas em vez de espíritos 

desarmados proliferaram novos fantasmas nucleares e perdemos até a primeira condição para um 

tranqüilizador equilíbrio de terror que é saber de que lado virão os mísseis. A crise atual no mundo é uma 

crise de nitidez (...). Os que insistem em reduzir tudo a um choque de civilizações querem, na verdade, reduzir 

tudo a outra Guerra Fria, recuperar a simplicidade de um confronto entre potências com a simplificação 

adicional de que desta vez só um lado é uma potência... 

 

As características da atual geopolítica mundial que justificam o ponto de vista expresso pelo autor são: 

a) assimetria política - corrida espacial - dispersão mundial do poder bélico 

b) sectarismo religioso - corrida armamentista - constituição de blocos militares  

c) bipolaridade cultural - proliferação nuclear - militarização dos países islâmicos 

d) multipolaridade econômica - unipolaridade militar - multiplicação dos conflitos regionais 

 

17) A massificação da cultura reforçada pelo crescimento das metrópoles é um fenômeno importante do espaço 

contemporâneo. No mundo atual, essa massificação tem a função de 

a) absorver os símbolos e os signos dos migrantes rurais.  

b) desenvolver valores consumistas na economia de mercado. 

c) inibir a ação cultural dos movimentos sociais urbanos. 

d) oferecer entretenimento à população de baixa renda. 

e) estimular a rebeldia no interior da sociedade urbana moderna. 

 

18) O início do século XXI tem sido marcado pela constatação de que os modelos de desenvolvimento e estilo 

de vida adotados pela sociedade contemporânea, caracterizada pelo aumento da produtividade e maximização 

do lucro, tornam-se insustentáveis e exigem mudanças profundas, sem as quais a crise social tornar-se-á cada 

vez mais grave. 

Sobre a questão, é incorreto afirmar: 

a) A sustentabilidade implica a alteração no padrão de valores culturais tradicionais e a adoção de uma cultura 

mundial homogênea. 

b) Os riscos para a sustentabilidade não são apenas os advindos do mundo natural, mas principalmente os 

criados pela atividade humana. 

c) Segundo alguns estudiosos, a demanda humana já pode ter excedido a capacidade regenerativa da biosfera. 

d) Uma das soluções possíveis para a questão implica a diminuição do crescimento populacional e do consumo 

industrial. 

 

19) Analise a charge a seguir, publicada no "Jornal da Ciência". 



 
Sobre a questão da relação entre Aids, países subdesenvolvidos e em desenvolvimento e as empresas 

farmacêuticas multinacionais, é incorreto afirmar: 

a) A tentativa de forçar a baixa dos preços por meio da quebra de patentes fará com que a indústria 

farmacêutica deixe de se interessar pela solução do problema da Aids. 

b) As empresas fabricantes dos medicamentos relutam em vender os seus produtos a preços mais acessíveis ao 

consumidor. 

c) Os países que possuem maior índice de contaminados também possuem maior número de pessoas que não 

têm recursos financeiros para arcar com os custos da medicação. 

d) Países subdesenvolvidos têm sido processados por empresas multinacionais fabricantes de medicamentos, 

porque se recusam a pagar "royalties". 

 

 

 

20) Segundo o Human Development Report (HDR - Boletim da ONU) de 2001, 2002, pobreza significa a 

negação das oportunidades de escolha mais elementares para o desenvolvimento humano, tais como: ter uma 

vida longa, saudável e criativa; ter um padrão adequado de liberdade, dignidade, auto-estima, e gozar de 

respeito por parte das outras pessoas. Pode-se constatar que o conceito de pobreza envolve um forte 

componente de subjetividade ideológica. Assim, numa perspectiva de interpretação neoclássica e conservadora, 

a pobreza é considerada uma condição ou um estágio na vida de um indivíduo ou de uma família. A linha de 

pobreza, neste caso, é definida como um padrão de vida (normalmente medido em termos de renda ou de 

consumo) abaixo da qual as pessoas são consideradas como pobres. Já, na perspectiva de que é historicamente 

determinada, a pobreza se constitui numa resultante da competição e dos conflitos que se dão pela posse 

daqueles ativos, sejam eles produtivos, ambientais ou culturais. As pessoas simplesmente não nascem pobres. 

 

Com base no texto, considere as afirmativas: 

 

I. A linha de pobreza situa-se numa posição passível de quantificação determinada pela posição relativa do 

indivíduo ou da família no que se refere à posse e ao acesso aos bens, serviços e à riqueza. 

II. O texto defende um eixo básico na definição de pobreza de um ponto de vista da economia política: a 

pobreza resulta das capacidades do indivíduo de superar as adversidades determinadas pela sua posição social 

ao nascer. 

III. Para a perspectiva neoclássica, pobreza não se trata simplesmente de um estado de existência; ela é 

determinada e definida pela forma como se dão as relações entre os grupos sociais, e no poder que determinado 

grupo tem de apoderar-se dos ativos gerados pelas diversas atividades sócio-culturais e ambientais. 

IV. Na perspectiva de que é determinada historicamente, a pobreza constitui-se nos resultados de conflitos que 

resultam, de forma competitiva, na privação do poder, da riqueza ou de diversos ativos, requisitos necessários 

ao bem estar das pessoas. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 


