
 

 

RESPONDER NO CADERNO. 

QUESTÃO 01 
O período geopolítico considerado bipolar se configurou como rearranjo do espaço 
mundial delineado pelas duas nações vitoriosas do conflito, os Estados Unidos e a ex-
União Soviética regionalizaram a terra não em critérios geográficos e sim ideológicos, 
criando uma disputa inédita, entre dois modos distintos de produção. Em relação a 
essas disputas ideológicas no período mencionado, é correto afirmar que o(s) a(s): 
  

A) socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos continentes 
através do convencimento de uma sociedade justa e igualitária, contra os 
valores mercantis do capitalismo. 

B) Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através da articulação 
com alguns países asiáticos como o Japão, que desejava enviar armas 
nucleares para a ex-União Soviética, após a catástrofe que sofrera na 
segunda guerra mundial. 

C) bipolaridade teve como uma das principais lógicas a expansão do 
socialismo, fortemente combatida pelo capitalismo, que tinha como uma de 
suas premissas atenuar os desníveis socioeconômicos entre os países, o 
que foi fortemente combatido pelo capitalismo. 

D) modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas conquistas de 
áreas de influência, ocasionando problemas políticos sem interferência nos 
acordos de não proliferação de armas nucleares. 

E) o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na medida em que a 
Europa, Ásia e América optaram por aderir ao modo de produção 
capitalista e a África, Oceania e Antártida ao socialista. 
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QUESTÃO 02 
“Nos anos oitenta do século passado, em plena Guerra Fria, após a queda de um 
avião no mar, um grupo de cadetes militares americanos se vê isolado em uma ilha 
deserta. Percebendo que as chances de resgate são mínimas, os jovens se 
aproximam pelo medo e desespero. À medida que vão tomando conta da ilha, a 
competição pelo poder começa a dividi-los em dois grupos. Ralph lidera um grupo e 
prega a engenhosidade civilizada e cooperação, mas Jack não quer saber nada disso 
e constrói uma facção de caçadores impiedosos. Essa poderosa mudança de 
consciência transforma garotos normais em assassinos primitivos, iniciando uma 
batalha devastadora do bem contra o mal e trazendo à baila a perturbadora metáfora 
do selvagem que há dentro de todos nós.” 
  

(LOPES, José de Sousa Miguel. O senhor das Moscas: os labirintos do poder. In: A diversidade cultural 
vai ao cinema. TEIXEIRA, Ines Castro; LOPES, José de Sousa Miguel (orgs.). Belo Horizonte: Atlântica, 

2006, p. 65). 

  
Explique o que foi a Guerra Fria. 
 
 
 
QUESTÃO 03 
 A propósito do conceito de Guerra Fria, aplicado às relações internacionais após a 
Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. 
  

A) Trata da rivalidade entre blocos capitalistas e comunistas liderados, 
respectivamente, pelos EUA e pela URSS. 

B) Indica as lutas travadas pelo povo iraniano contra a dinastia Pahlevi. 
C) Aplica-se ao contexto de guerras pela independência nacional, ocorridas na 

Ásia e na África. 
D) Explica o desenvolvimento de blocos econômicos em disputa, a saber: o 

Comecon e o MCE. 
E) Contempla as disputas diplomáticas entre árabes e israelenses pela posse 

da península do Sinai. 
 
 
QUESTÃO 04  
(...) Liberalismo, o Neo, bateu à porta da quitinete onde morava o Estado Mínimo e sua 
numerosa família. O Estado Mínimo – diga-se de passagem – já fora o máximo no 
passado, requisitado por todos, vivia confortavelmente em uma cobertura duplex no 
edifício Keynes. A partir dos anos 1980, seu prestígio começou a declinar diante da 
campanha orquestrada pelo Liberalismo que avançou no seu patrimônio e privatizou 
suas empresas sob o pretexto de que ele, Estado, não entendia nada de economia, 
cobrava altos impostos e impedia a maximização dos seus lucros. Empobrecendo, o 
Estado teve que se mudar para um apartamento menor e depois para outro menor 
ainda e hoje vive em uma modesta unidade no conjunto habitacional Milton Friedmam. 
(...) 

NOVAES, Carlos Eduardo, ‘Liberalismo e Estado Mínimo’, 01/mar./2009, Jornal do Brasil. 

  
 
 
 
A opção que apresenta exemplos, no Brasil, que confirmam a explicação contida no 
trecho da crônica é: 
 



A) privatização de bancos, aumento das barreiras alfandegárias, aplicação dos Planos 
Quinquenais. 

B) desestatização de empresas, desregulamentação da economia, criação de 
Agências Reguladoras. 

C) redução da concentração do poder administrativo federal, redução das taxas de 
juros, criação dos Órgãos de Planejamento Regional. 

D) ampliação da esfera de atuação das secretarias de governo, reforma fiscal, 
implementação de Programas de Desenvolvimento Nacional. 

E) nacionalização de empresas, redução das tarifas alfandegárias, implementação dos 
Programas Nacionais de Desenvolvimento. 

 
QUESTÃO 05 
Vivemos numa era verdadeiramente global, em que o global se manifesta 
horizontalmente e não por meio de sistemas de integração verticais, como o Fundo 
Monetário Internacional e o sistema financeiro. Muito da literatura sobre a globalização 
foi incapaz de ver que o global se constitui nesses densos ambientes locais. 
Saskia Sassen, 13 de agosto de 2011 http://www.estadao.com.br 
 
Assinale a alternativa que contém uma proposição coerente com os argumentos 
apresentados no texto: 
 
A) As metrópoles não apenas sofrem os efeitos da globalização, mas são espaços 

que produzem a globalização. 
B) As forças globais, tais como o FMI e os sistemas financeiros, não afetam os 

ambientes locais, desde que eles sejam densos. 
C) Na escala global, os agentes operam horizontalmente, enquanto, na escala local, 

os agentes operam verticalmente. 
D) A noção de escala global deixou de ter importância em geografia, já que o global 

só se revela por meio do local. 
E) A globalização conferiu densidade a todos os ambientes locais, na medida em que 

suas forças atingem todos os lugares. 
 
QUESTÃO 06 
Analise a charge. 
O Paraguai faz parte do bloco econômico 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 
entretanto a charge brinca com uma “situação 
de castigo” com o país, ocorrida em 2012. A 
decisão adveio porque os demais integrantes do 
mercado comum sul-americano consideraram a 
destituição do presidente paraguaio uma ruptura 
da ordem democrática. 
O fato destacado promoveu uma alteração significativa no bloco em função  

Disponível em: http://migre.me/ag6O5. Acesso em: 21/11/2012. Adaptado.) 
 
A) Da entrada da Venezuela, a qual dependia apenas da aprovação paraguaia.  
B) Da saída do Paraguai, que agora se tornará apenas um membro associado.  
C) Do enfraquecimento nas relações comerciais, dada a importância paraguaia.  
D) Do aumento das tensões e da possibilidade de conflitos armados entre os países. 
E) O afastamento paraguaio das ações comerciais vinculadas ao MERCOSUL foi 

estimulado pelo acordo de livre comércio firmado com os EUA. 
 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos-a-globalizacao-do-protesto,758135,0.htm


 
QUESTÃO 07 
A abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços em escala mundial, um 
fenômeno da globalização, gerou disputas acirradas entre empresas e países no 
âmbito do mercado global, o que favoreceu a formação de blocos econômicos 
regionais - alianças econômicas em que os parceiros estabelecem relações 
econômicas privilegiadas. O bloco econômico que, sem adotar uma moeda única, 
busca a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços dos seus países 
membros e, ao mesmo tempo, elimina as tarifas aduaneiras internas e adota tarifas 
comuns para o mercado fora do bloco, pode ser classificado como: 
 

A) Associação de livre-comércio; 
B) União aduaneira; 
C) União econômica e monetária; 
D) Zona de preferência tarifária; 
E) Mercado comum. 
 

QUESTÃO 08 
Sobre o processo de consolidação e ampliação da União Europeia é correto afirmar 
que 
  
A) O objetivo da UE é a constituição de bloco militar cuja atuação permita a 

implementação de uma política externa e de segurança comum entre os 
membros, como já demonstrou a questão da Guerra no Iraque. 

B) A União Europeia é uma das zonas mais ricas do mundo. Entretanto, existem 
disparidades internas significativas entre as suas regiões, em termos de 
rendimentos e de oportunidades, que foram agravadas com a recente ampliação 
de seus membros. 

C) Na União Europeia os Estados componentes abrem mão de sua soberania em 
temas militares e, por isso, passam a cumprir decisões coletivas. Foi como uma 
entidade única que a UE votou, por exemplo, a favor da invasão do Iraque na 
ONU. 

D) A UE vem, recentemente, estimulando as nações da Europa do leste (Hungria, 
Eslováquia, República Checa, Albânia e Romênia, por exemplo) a ingressarem na 
entidade, por temer que elas caiam sob o controle da Rússia. 

E) Por causa de objetivos geopolíticos relacionados ao combate ao terrorismo, a UE 
está relaxando nas exigências para os países que querem uma vaga no “clube”, 
tal como no caso atual da candidatura da Turquia, país antidemocrático pelo fato 
de ser uma república islâmica. 

 

QUESTÃO 09 
No início de novembro de 1989, às vésperas das eleições presidenciais no Brasil, o 
mundo tomou conhecimento pela televisão da queda do muro de Berlim. Naquele 
momento, ruía não somente um dos símbolos da Guerra Fria, como o até então 
inexpugnável poderio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) na 
Europa Oriental. Logo em seguida, novos levantes populares vieram a derrubar os 
regimes comunistas em outros países do leste como Hungria, Checoslováquia, 
Polônia etc. O ato final desse processo foi a extinção, em 1991, da própria URSS em 
meio à decadência econômica, à crise política e ao avanço dos movimentos 
separatistas. Com o colapso soviético e o fim da bipolaridade que marcou a Guerra 
Fria, iniciou-se um novo ciclo nas relações internacionais. 
Explique uma razão que tenha influído no colapso dos regimes comunistas europeus. 
 
 
 
 



 
QUESTÃO 10 
Observe o trecho da música Disneylândia, dos Titãs, que faz referência ao processo 
de transformação do mundo capitalista, principalmente a partir da década de 1980. 
  
                                          Disneylândia 
                                                         Música hindu contrabandeada 
                                                        por ciganos poloneses faz sucesso 
                                                        no interior da Bolívia [...] 
                                                        Multinacionais japonesas instalam 
                                                        empresas em Hong Kong e 
                                                        produzem com matéria-prima brasileira 
                                                        para competir no mercado americano. 
  

Fonte: Titãs. CD Titanomaquia, Rio de Janeiro.WEA,1993. In: DADÁ, Martins e outros. Geografia, 
Sociedade e Cotidiano. São Paulo: Educacional, 2010, p. 486. 

Esse processo ficou conhecido como 
 
A) Nova Ordem Mundial. 
B) Organização do Espaço Mundial. 
C) Regionalização. 
D) Globalização. 
E) Ordem Geopolítica. 
 
QUESTÃO 11 
Com base no texto abaixo e nos conhecimentos sobre a temática globalização, é 
correto afirmar que: 
A Globalização não apaga nem as desigualdades nem as condições que constituem 
uma parte importante do tecido da vida social nacional e mundial. Ao contrário, 
desenvolve umas e outras, recriando-se em outros níveis, com novos ingredientes. As 
mesmas condições que alimentam a interdependência e a integração, as 
desigualdades e contradições, em âmbito tribal, regional, nacional, continental e 
global. 
  

A) A importação do cinema norte-americano e da literatura europeia configura-
se em um dos aspectos da globalização que afeta positivamente o Terceiro 
Mundo. 

B) A revolução tecnológica constitui-se na grande conquista da era da 
globalização, pois ela garante o estabelecimento de regimes democráticos 
no mundo. 

C) Num mundo globalizado, a desigualdade, que é parte integrante das 
sociedades, desaparece em função do desenvolvimento igualitário da 
relação de produção material e cultural. 

D) A globalização constitui-se em um fenômeno de abertura das economias 
rumo a uma integração mundial e é, ao mesmo tempo, seletiva, pois não 
envolve todas as regiões, atividades e segmentos sociais. 

E) A globalização caracteriza-se pela valorização das culturas locais visando à 
criação e à implantação de democracias multiculturais nas Américas e na 
Ásia. 

  
 
 
 
 



 
QUESTÃO 12 
Faz cerca de vinte anos que “globalização” se tornou uma palavra-chave para a 
organização de nossos pensamentos no que respeita ao funcionamento do mundo. A 
palavra “globalização” entrou recentemente em nossos discursos e, mesmo entre 
muitos “progressistas” e “esquerdistas” do mundo capitalista avançado, palavras mais 
carregadas politicamente passaram a ter um papel secundário diante de 
“globalização”.  A globalização pode ser vista como um processo, uma condição ou um 
tipo específico de projeto político. 

 (Adaptado de David Harvey, Espaços de Esperança. São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 79.) 

  
A) Identifique uma característica política e uma cultural do processo de globalização. 
 
 
 
 

B) Quais as principais críticas econômicas dos movimentos antiglobalização? 
 
 
 
 
QUESTÃO 13 
A contextualização do momento histórico compreendido nas últimas quatro décadas 
do século XX explica a divulgação de duas teorias político-econômicas — o 
neoliberalismo e a globalização capitalista —, que passaram a exercer grande 
influência nas relações internas e externas do mundo atual. 
Apresente o conceito de neoliberalismo e indique uma prática resultante da sua 
aplicação. 
  
 
 
 
QUESTÃO 14 
O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão 
de políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e 
geoeconômicas de organização do espaço mundial. Constituem-se em política 
econômica e em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no período 
atual: 
  

A) o keynesianismo e o colonialismo. 
B) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo. 
C) o neoliberalismo e a globalização. 
D) o mercantilismo e a descolonização. 
E) o liberalismo e o imperialismo. 
  
QUESTÃO 15 
Quanto mais a globalização econômica avança, mais o mundo é marcado pela 
fragmentação do espaço geográfico por meio de megablocos regionais, como mostra 
a figura. Em contrapartida, quanto mais abrangente for a integração do bloco, maior a 
perda de soberania dos Estados participantes. 
  
 
 
 
 



MEGABLOCOS REGIONAIS 
  
Os blocos I, II, III e IV, representados na 
figura, são, respectivamente: 
 

A) Nafta, Comunidade Econômica 
Europeia, Alca e Mercosul. 

B) União Europeia, Apec, Aladi e 
Alca. 

C) CEI, União Europeia, Mercosul e 
Nafta. 

D) Pacto Andino, Comunidade 
Econômica Europeia, CEI e 
Nafta. 

E) Nafta, Mercosul, União Europeia e CEI. 
 
QUESTÃO 16 
A desregulamentação, que aumenta no mercado de trabalho brasileiro, faz crescer um 
fenômeno econômico que vem sendo bastante estudado pela Geografia Humana e 
Econômica. Com esse fenômeno, proliferam as pequenas empresas sem funcionários 
com vínculo empregatício que prestam serviços. De 2002 a 2008, esse fenômeno 
cresceu aproximadamente 22% nas regiões metropolitanas do país. 
A que fenômeno estamos nos referindo? 

A) Desqualificação Profissional 
B) Crescimento do Setor Binário 
C) Expansão da Terceirização 
D) Desregulamentação Terciária da População Inativa 
E) Globalização do Setor Secundário 
  
QUESTÃO 17 
 

 
  
De acordo com o gráfico, o mercado de trabalho formal no Brasil se ampliou na última 
década. 
Cite duas vantagens para os trabalhadores nacionais propiciadas pela carteira 
assinada e duas vantagens para o governo brasileiro decorrentes da ampliação desse 
benefício. 
  
 
 
 
 
 



QUESTÃO 18 
Explique o que significa a expressão “Nova Ordem Mundial” e aponte as suas 
principais características. 
 
 
 
 
QUESTÃO 19 
A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos 
como a grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças 
(UE e China) que se apresentam como grandes potências econômicas. Se seguirmos 
essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo: 
 
A) Unipolar 
B) Unimultipolar 
C) Pluropolar 
D) Multipolar 
E) Bélico-econômico 
 
 
QUESTÃO 20 
 
 

“Alguma coisa 
Está fora da ordem 

Fora da nova ordem mundial” 
 

(Caetano Veloso – Fora de Ordem) 

Em termos gerais, uma ordem geopolítica mundial representa: 
 
A) o contexto bélico do mundo. 
B) a relação da diplomacia internacional. 
C) a disposição de equilíbrio de forças entre países. 
D) um conceito teórico sobre as soberanias ditatoriais. 
E) a divisão do mundo entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
 
 


