
 (1,0) 1 – Sabemos que globalização teve participação fundamental na economia e industrialização dos países e 

em suas regiões. Qual o papel na região sudeste do Brasil, com relação à industrialização e economia, e como 

você pode relacionar este papel com a globalização? 

 

(1,0) 2 – Apenas duas das sentenças abaixo estão corretas. Qual delas está errada e explique o porquê. 

a) Na Região Sul do Brasil o processo de industrialização ampliou por dois motivos: a imigração estrangeira e a 

organização de uma economia voltada para si mesma, ou seja, para abastecer o mercado regional. 

b) A Concentração Industrial no ABCD deve-se à instalação da indústria têxtil e agrícola, no período do 

governo JK, que por sua vez impulsionou o surgimento no entorno das chamadas indústrias satélites. 

c) Em 1967 é criada a Zona Franca de Manaus, instalando um distrito industrial com empresas Japonesas, 

seguidas por coreanas e estadunidenses. 

(1,0) 3 - Considere os seguintes itens:  

I. Indústria têxtil V. Trabalho qualificado em jornadas menores 

II. Países do Primeiro Mundo VI. Trabalho intensivo sem regulamentação 

III. Países industrializados VII. Uso intensivo de matéria-prima 

IV. Indústria petroquímica VIII.Setor terciário moderno 

O que foi a Terceira Revolução Industrial? Três dos itens acima caracterizam melhor esta revolução, quais são 

eles? 

 

 (1,5) 4 – No dia 20 de abril de 1999, dois jovens estudantes entraram fortemente armados na biblioteca de uma 

escola pública na pequena Columbine – Littleton – Colorado, mataram doze colegas e um professor, 

suicidando-se em seguida. Este o mote do filme: tentar compreender os motivos de tanta violência gratuita, 

absurda e vastamente disseminada na sociedade estadunidense. Relacione a cena abaixo do filme Tiros em 

Columbine (assistido e discutido em sala de aula) com os efeitos da acelerada e desordenada urbanização que 

megalópoles como São Paulo e México sofreram nas últimas décadas. Explique de forma clara e detalhada as 

relações apontadas. 

 

 



(1,0) 5 – Ainda com base no filme Tiros em Columbine, seria o excesso de armas nas mãos de civis o motivo da 

violência existente nos EUA? Explique e justifique sua resposta e relacione-a com a criminalidade das cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

(0,5) 6 – Dê o significado (quando necessário) e explique de maneira clara, porém da forma mais completa 

possível, os termos abaixo: 

a) IDH:  

b) BM&FBovespa:  

c) Ações:  

d) Conurbação:  

e) Vale do Silício:  

 

(1,0) 7 - Levando-se em consideração que, historicamente, a implantação de indústrias siderúrgicas constituiu-

se em fator fundamental no processo de industrialização: 

a) justifique a importância das indústrias siderúrgicas; 

b) explique quando e como se deu a sua implantação no Brasil. 


