
 

1) Quais os principais blocos econômicos atuais? Explique o mais abrangente, em área e população.  

 

2) Quais as principais diferença entre NAFTA e ALCA?  

 

3) O que é globalização? Como ela vem interferindo na formação e interação entre os distintos blocos 

econômicos?  

 

4) Por que a globalização não pode ser descrita como um fenômeno do século XX? Explique.  

 

5) Relacione urbanização, desenvolvimento econômico e globalização.  

 

6) Explique a formação do Mercosul. Você acredita que este bloco econômico pode tornar-se um dos mais 

importantes do nosso planeta? Justifique sua resposta.  

 

7) Com relação a industrialização brasileira, em quais períodos o Brasil apresentou maior crescimento ao longo 

do séculos XX e XXI?  

 

8) Numa rede mundial de comunicações, a eficiência e a centralidade são essenciais em setores onde se 

requerem interações pessoais de tomadores de decisões importantes. 

De acordo com o texto, é preciso 

a) capacitar mão-de-obra industrial para o mercado de trabalho globalizado. 

b) democratizar as informações e ampliar a participação popular nas decisões. 

c) propor metas educacionais de médio prazo para formar tomadores de decisão. 

d) investir mais em transporte e em transmissão de dados que na educação superior. 

e) formar intelectuais capazes de instruir executivos de grupos transnacionais. 

 

9) Sobre capitalismo, globalização e suas conseqüências, assinale o que for correto. 

(01) A globalização da economia pressupõe processos iguais de produção de mercadorias em todas as partes do 

mundo em que as empresas multinacionais atuam, sem considerar adaptações aos mercados locais em função de 

diferentes fatores econômicos, climáticos, jurídicos e culturais. 

(02) O FMI tem como meta a liberalização das economias capitalistas nacionais, sobretudo nos países menos 

desenvolvidos, para impedir o endividamento externo dos mesmos, que seria uma forma de dependência entre 

os povos. 

(04) A globalização do capitalismo é formada por um conjunto de processos que possibilitam  produzir, 

distribuir e consumir bens e serviços. São exemplos desses processos os cartões de crédito, a rede informatizada 

interbancária, fast food e outros. 

(08) O capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se como um processo de consolidação dos 

oligopólios internacionais, que originou as empresas multinacionais, a partir da emergência dos Estados Unidos 

como potência econômica capitalista e a transformação interna das empresas norte-americanas. 

(16) Grande parte da força de trabalho empregada pelas multinacionais está fora de seus países de origem. A 

produção capitalista internacional incorporou a mão-de-obra de muitos países em uma estrutura empresarial 

mundialmente integrada. 

 

(     ) = Somatório das respostas corretas. 

 

10) 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. 

 

11) 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. 

 

12) A revolução tecnológica dos meios de transporte provocou o chamado "encolhimento do mundo". 

 



 
A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que: 

a) a ampliação do intercâmbio de informações, entre diferentes povos e regiões do planeta, promoveu uma 

única e homogênea aldeia global de trocas igualitárias 

b) a redução do tempo de deslocamento entre os lugares foi fundamental para a expansão global da produção e 

da circulação das mercadorias sob a égide do capitalismo 

c) o avanço técnico, na infra-estrutura de circulação, localizada no Hemisfério Norte, instaurou o livre comércio 

entre os países desenvolvidos 

d) a abolição de barreiras espaciais permitiu o livre fluxo de populações, sobretudo em função do acesso ao 

mercado de trabalho, em diferentes regiões do planeta 

e) as possibilidades de comunicação, entre as nações, facilitaram os acordos comerciais e financeiros que 

reduziram as diferenças econômicas entre os países 

 

13) Foi do capitão do barco que ouvi dizer pela primeira vez que o mundo iria se acabar se continuassem 

matando os animais do rio. Hoje, o rio Magdalena está morto, com suas águas apodrecidas e seus animais 

extintos. Os trabalhos de recuperação dos quais tanto falaram os sucessivos governos que nada fizeram 

requereriam o plantio técnico de uns sessenta milhões de árvores em noventa por cento de terras privadas, cujos 

donos teriam que renunciar, só por amor à pátria, a noventa por cento de sua renda. 

Gabriel García Márquez, recordando sua vida na Colômbia, fornece um exemplo real do conflito entre políticas 

de preservação ambiental e a exploração dos recursos naturais. 

A alternativa que indica uma intervenção prioritária do Estado contra o processo de degradação ambiental da 

bacia do rio Magdalena é: 

a) desapropriação das terras 

b) requalificação da mão-de-obra 

c) regularização de reservas ecológicas 

d) reordenação do processo produtivo 

 

14) A história em quadrinhos ilustra a relação entre oferta e procura como propulsora da dinâmica de mercado. 

Essa relação, no entanto, representa um problema central para a economia, indicado na seguinte alternativa: 

 

 



 
a) caráter contraditório do salário, que tanto é um custo para o empregador como é a base do consumo no 

mercado. 

b) desequilíbrio provocado pela ação do Estado na economia, que tanto promove a acumulação como evita as 

crises econômicas. 

c) desestímulo à poupança, que tanto aumenta o consumo nas nações desenvolvidas como amplia o mercado de 

produtos primários. 

d) efeito negativo da redução dos lucros da economia globalizada, que tanto incentiva investimentos como 

produz o equilíbrio entre oferta e procura. 

 

15) Sobre os chamados "blocos econômicos", é correto afirmar: 

a) São acordos de comércio internacional instituídos para conter o processo de globalização, já que consistem 

na imposição de barreiras à importação de produtos provenientes de países externos aos blocos. 

b) Os blocos econômicos foram instituídos para substituir a antiga divisão do mundo em países desenvolvidos, 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

c) Um desses blocos, o Mercosul, constitui a experiência mais avançada de integração econômica entre países, 

pois apóia-se não somente na liberalização comercial, mas também no sentimento de identidade cultural latino-

americana. 

d) São acordos instituídos para ampliar a competitividade dos países-membros na economia mundial, por meio 

da integração de seus mercados e da expansão de suas empresas dentro desses mercados supranacionais. 

e) A discussão dos acordos de integração regional começou quando da assinatura dos tratados de paz que 

encerraram a Primeira Guerra Mundial, foi interrompida com a eclosão da Segunda Guerra e retomada a partir 

de 1960. 

 

16) Considere as afirmações adiante sobre as relações econômicas internacionais no mundo atual. 

 

I - A compra e venda rápida de ações de instituições estrangeiras é considerada um investimento produtivo, pois 

auxilia a instalação de novas empresas no país que recebeu o investimento. 

II - Os investimentos internacionais cresceram muito desde a década de 1980, e o valor do comércio mundial 

(exportações e importações) ainda é maior que o valor dos investimentos internacionais. 

III - Os países que possuíam as maiores dívidas externas em 2004 eram os Estados Unidos (300 bilhões de 

dólares), o Brasil (230 bilhões), o Canadá (220 bilhões) e a China (168 bilhões). 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas II e III.  

 


