
 

(0,8) 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? 

 

(0,8) 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. 

 

(0,4) 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? 

 

(0,4) 4 – Dê o significado (quando necessário) e explique de maneira clara, porém da forma mais completa 

possível, os termos abaixo: 

a) IDH:  

b) Ações:  

c) Conurbação:  

d) Vale do Silício:  

 

(0,8) 5 - 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. 

 

(0,8) 6 – Quais são as principais características industriais das cinco regiões brasileiras? 

 

7 - Na distribuição da indústria no mundo, além de fatores histórico-políticos, há também os chamados "fatores 

locacionais". No caso dos Tigres Asiáticos, os fatores locacionais mais importantes são: 

a) Existência de mão-de-obra qualificada e extensa rede de comunicações 

b) Grande mercado consumidor interno e densa rede de transportes 

c) Disponibilidade própria de matérias-primas minerais e mão-de-obra barata 

d) Incentivos fiscais governamentais e disponibilidade de terras baratas no interior 

e) Recursos energéticos (petróleo e gás natural) e incentivos fiscais 



 

8 - Dificultando o sonho do Governo dos Estados Unidos de consolidar nas Américas um bloco econômico que 

abranja os mercados desde o Alasca à Patagônia, formando, de fato, a ALCA - Área de Livre Comércio das 

Américas - e sob a sua regência, há atualmente alguns obstáculos, como: 

a) a permanente ameaça da guerrilha e do narcotráfico na Colômbia 

b) a tendência de avanço do modelo socialista nos países platinos 

c) as constantes posições contrárias do Canadá no campo político e econômico nas rodadas de negociação 

e nas reuniões da ONU - Organização das Nações Unidas 

d) a busca de fortalecimento do Mercosul como um mercado regional 

e) a atual tendência de oposição representada pelo Governo da Argentina, um dos maiores produtores e 

exportadores de petróleo do Ocidente 

 

9 - A sociedade pós-industrial modifica o mercado de trabalho. Com relação a essas modificações, é correto 

afirmar: 

a) O trabalho informal diminui, e aumenta o trabalho especializado regulamentado pelos sindicatos. 

b) O trabalho sistêmico ou rígido nos complexos industriais está presente, com o máximo de 

especialização. 

c) A relação do profissional com o emprego se tornou mais flexível em horários e locais de trabalho, sendo 

cada vez mais valorizada a criatividade e o conhecimento. 

d) O desemprego aumenta no setor terciário da economia, e a oferta de emprego é cada vez maior nos 

setores primário e secundário. 

e) O turismo deixa de ter uma participação ativa no mercado de trabalho devido ao aumento das horas de 

trabalho acordado por trabalhadores e sindicatos. 

 

10 - "É indispensável mais uma classificação para a definição do perfil da economia global: ela não é uma 

economia planetária. Em outras palavras, a economia global não abarca todos os processos econômicos do 

planeta, não abrange todos os territórios e não inclui todas as atividades das pessoas, embora afete direta ou 

indiretamente a vida de toda a humanidade". 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir: 

I. O processo de globalização da economia brasileira ocorre pautado na união entre a ciência, tecnologia e 

capital, o qual leva a uma reestruturação socioeconômica e atinge a totalidade da população e do território 

nacional, em termos de produção, tecnologia e qualidade de vida. 

II. A disseminação do padrão de modernização  nos setores econômicos do país, assentado no patamar de 

eficácia exigido pela economia global dá-se de forma fragmentada no território brasileiro, acarretando o 

desenvolvimento de desigualdades sociais e econômicas da população e do espaço nacional. 

III. O desenvolvimento da lógica capitalista global no território não apresenta diferenças socioeconômicas, pois 

se espraia de forma igualitária no espaço brasileiro, proporcionando um menor grau de disparidade de 

distribuição de renda da população brasileira. 

IV. A fase contemporânea da globalização da economia não se impõe igualmente sobre o espaço brasileiro, 

gerando e aprofundando as históricas desigualdades econômicas e sociais entre as regiões, incompatíveis com 

os fundamentos do crescimento econômico voltado para a justiça social. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) II e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I, III e IV. 

 

11 - Como resultado das recentes transformações econômicas ocorridas no espaço mundial, hoje duas 

tendências convivem e conflitam. Uma é a globalização dos mercados, estimulando o fluxo planetário das 

mercadorias. A outra é a de regionalização econômica, na atualidade melhor definida a partir da:  

a) divisão regional do mundo em países do norte (desenvolvidos) e países do sul (subdesenvolvidos). 

b) formação de organismos supranacionais que permitem uma melhor distribuição dos lucros e 

investimentos internacionais. 

c) Formação de blocos e megablocos econômicos que atuam como barreiras protecionistas, preservando a 

esfera de influência das zonas econômicas. 

d) Divisão regional do mundo em espaços capitalista e socialista. 

e) Divisão regional do espaço econômico mundial em centro, periferia e países emergentes. 



 

12 - Na maior parte dos países subdesenvolvidos as diversas atividades do setor terciário demandam porção 

relativamente muito importante da população ativa. Assinale a alternativa que apresenta funções apenas do 

setor terciário. 

a) indústria química, têxtil e bancos (instituições financeiras). 

b) transportes, comércio e pecuária. 

c) extrativismo, agricultura e serviços médicos. 

d) bancos, comércio e serviços públicos. 

e) educação, indústria metalúrgica e comércio. 

 

13 - "O maior drama histórico contemporâneo reside no abismo entre a atualidade da necessidade de superação 

do capitalismo e a regressão nas condições da implantação dessa superação. A passagem, dentro do capitalismo, 

do modelo regulador para o neoliberal e a passagem do mundo bipolar para o unipolar, com o fim do chamado 

'campo socialista', geraram esse abismo." 

São exemplos do quadro político e econômico descrito nesse parágrafo: 

a) as atuais políticas públicas implantadas por países pobres que, em sua maioria, conseguiram resolver 

problemas sociais, como os de educação e saúde, resultados que não foram conquistados por países 

socialistas. 

b) a permanência do modelo centralizador da economia por parte do Estado, por meio das novas agências 

reguladoras pós-privatizações, tal como ocorre no Brasil nos setores de comunicação e energia, por 

exemplo. 

c) o fim do mundo bipolar, característico do período da Guerra Fria, considerado como um modelo 

neoliberal entre os países capitalistas e, com o fim desse período, as economias mais ricas passaram a 

adotar políticas intervencionistas sobretudo nas grandes corporações financeiras. 

d) a formação do mundo unipolar exemplificado na atualidade pelo acordo entre os países europeus - a 

União Européia. Prova disso é o ingresso de nações que adotavam o socialismo e que hoje são 

neoliberais e utilizam a moeda única do bloco - o Euro. 

e) a adoção, por países capitalistas da semi-periferia industrializada, de políticas neoliberais, 

principalmente na última década do século XX, estratégia que já havia sido adotada pelos países 

capitalistas mais ricos. 

 

14 - Fazendo uma relação entre o processo de expansão de empresas multinacionais e o crescimento do 

comércio mundial, é INCORRETO dizer que: 

a) A expansão do processo produtivo das empresas multinacionais foi uma condição básica para o grande 

crescimento do comércio mundial. 

b) Quanto mais uma empresa multinacional tiver filiais em outros países, maior será sua participação no 

mercado mundial. 

c) As multinacionais foram as principais desencadeadoras do vertiginoso crescimento do comércio em 

nível mundial. 

d) Para as empresas multinacionais, é importante produzir e vender em diversas regiões do globo, pois 

assim elas não sentem tanto o impacto causado pela diminuição das vendas em determinada região. 

e) Verifica-se que as empresas multinacionais se concentram nos países desenvolvidos e exportam seus 

produtos para os países subdesenvolvidos. 

 

15 - Dentre os vários usos que a expressão globalização apresenta, está FALSA a alternativa: 

a) refere-se à maior dispersão da atividade econômica nos espaços geográficos mundiais, comandada pelas 

transnacionais e não mais pelo planejamento governamental ou estatal em vários países, reduzindo-se, 

assim, o papel do Estado na economia 

b) corresponde ao fechamento e à menor abertura das economias nacionais, ou seja, dos países ou nações 

principalmente nos países do Sul 

c) é utilizada, também, para referir-se à propagação mundial do capitalismo, em decorrência do fim do 

socialismo real 

d) corresponde à transnacionalização das economias, não só do Norte, mas principalmente do Sul 

e) corresponde ao aumento considerável de fluxos de capitais (dinheiro), mercadorias, idéias, valores, 

imagens, conhecimentos, informações, doenças, criminalidade, migração e outros. 

 

16 - Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma nova divisão internacional da produção. Não se contentando 

mais em apenas exportar seus produtos e desejando ampliar o capital e o poder econômico, as grandes empresas 



norte-americanas e européias começaram a se instalar em países da América Latina, África e Ásia. Dentre os 

fatores que contribuíram para isso, estão: 

I. mão-de-obra abundante e barata 

II. fortalecimento das organizações sindicais dos trabalhadores 

III. matérias-primas abundantes 

IV. ampliação do mercado consumidor, representado por uma crescente classe média urbana 

V. a construção de infra-estrutura (redes de transportes, comunicações), por parte de alguns países 

subdesenvolvidos, como Brasil, Argentina e México 

VI. a necessidade de expansão do capitalismo da periferia para o centro do sistema, como condição para a sua 

sobrevivência. 

 A seqüência de itens corretos é a: 

a) I, II, IV e V 

b) III, IV, V e VI 

c) I, III, V e VI 

d) I, III, IV e V 

e) II, IV, V e VI 

 


