
 

1 –  “ (...) grupo de empresas promove o domínio de determinada oferta de produtos e/ou serviços (...)”  

O texto acima explica uma das formas de associação da economia mundial. Qual o nome que recebe? Cite pelo 

menos dois exemplos nacionais. (1,0) 

 

2 – A imagem abaixo é a bandeira de uma das mais poderosas instituições mundiais, a OPEP.  

 

Explique o que significa, para que serve e qual o nome que esta associação recebe, de acordo com os modelos 

que vimos em sala de aula (holding, cartel, truste, oligopólio, etc). Justifique sua resposta e dê dois exemplos 

internacionais que atuem da mesma forma que a OPEP. (2,0) 

 

3 – “A economia dos Estados Unidos da América é uma das maiores e mais influentes do mundo, em tempos 

atuais em 2006 detinha mais de 28 % da riqueza mundial. O país possui um produto interno bruto PPC de 

13,250 trilhões de dólares, um número apenas inferior ao PIB da União Europeia. A economia dos Estados 

Unidos é baseada no capitalismo. O país possui uma das economias mais abertas do mundo - isto é, com 

poucas restrições contra investimentos estrangeiros e importações, e pouca intervenção do governo federal na 

economia do país.” 

O texto acima ilustra a situação que os Estados Unidos da América encontravam-se no início de 2008. Como 

este país conseguiu manter-se entre as maiores potenciais mundiais desde o final da 2ª Guerra Mundial? (1,0) 

 

4 – Quais as características que fez com que Inglaterra e França tenham se tornado os primeiros países a atingir 

a Revolução Industrial. (1,5) 

 

5 - Quais as principais diferenças entre capitalismo e socialismo? (1,0) 

 

6 - As indústrias podem ser classificadas com bases em vários critérios, em geral o mais utilizado é o que leva 

em consideração o tipo e destino do bem produzido. Cite como são normalmente classificados os setores 

industriais e dê dois exemplos de cada um deles. (1,0) 

 

7 – “A partir do final do século XlX, começam a surgir os primeiros trustes (modalidade de concentração e 

centralização do capital), os quais dão origem a empresas multinacionais, como é o caso da Coca-cola. A 



grande arrancada das multinacionais em direção dos países subdesenvolvidos se deu a partir do pós 2ª Guerra 

mundial, quando várias empresas dos EUA, Europa e Japão, passaram a se aproveitar das vantagens 

locacionais oferecidas por esses países.” 

Com base no texto acima, explique o que são multinacionais e quais as vantagens que elas recebem quando 

comparadas as empresas nacionais. (1,5) 

 

8 – “A Itália é um país desenvolvido com o décimo PIB mais alto em 2007, membro do G8, da OMC, da OTAN 

e fundador da União Européia, tendo assinado o Tratado de Roma em 1957. A Itália é chamada il Belpaese 

("belo país", em italiano) pelos seus habitantes, devido à beleza e a variedade das suas paisagens e por ter o 

maior patrimônio artístico do mundo; o país detém do maior número de patrimônios mundiais da UNESCO.” 

Com base no texto acima, explique como se deu a industrialização da Itália e por que esta apresenta diferenças 

econômicas entre as regiões norte e sul. (1,0) 


