TREINAMENTO QUESTÕES OBJETIVAS: REVISÃO DA
GEOPOLÍTICA
PROFESSOR: MÁRCIA KALID

ALUNO___________________________________

Questão 01)

Inglaterra ou Grã Bretanha?
“Você deve estar estranhando não ouvir falar de ingleses
competindo na Olimpíada de Londres, a capital do país-sede
dos Jogos. Na verdade, eles estão lá, mas representam a GrãBretanha. Esse é o nome adotado pelo Comitê Olímpico
Internacional (COI) para identificar os atletas nascidos no
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, como o
país é chamado oficialmente.
Como todos os esportes olímpicos praticados no Reino
Unido estão sob o comando da mesma associação, a Associação Olímpica Britânica, que
é filiada ao COI, todos esses atletas de diferentes nações defendem a mesma bandeira.
No futebol é diferente. As federações em cada nação do Reino Unido são independentes.
Por isso você vê na Copa do Mundo as seleções da Inglaterra e da Escócia, por
exemplo, e não um combinado de jogadores britânicos.”
Para entender essa e outras questões é necessário saber que
a) o Reino Unido é formado por ilhas de diferentes tamanhos. A maior se chama GrãBretanha, composta por três nações: Inglaterra, Escócia e País de Gales. A província da
Irlanda do Norte, na Ilha da Irlanda, também faz parte do país.
b) a Grã Bretanha é o conjunto de nações formadas pelo País de Gales, Escócia,
Inglaterra e Irlanda do Norte.
c) O Reino Unido é formado pelas duas grandes ilhas onde estão a República da Irlanda,
Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra.
d) recentemente, quem pleiteou a saída da Comunidade Econômica Europeia foi a
Inglaterra e não o Reino Unido.
e) a ilha onde está situada a Irlanda do Norte, República da Irlanda , Escócia, País de
Gales e Inglaterra é a da Grã Bretanha.
Questão 02) (Cesgranrio) A URSS transformou-se, após 1945, numa das potências
mundiais, tanto no campo econômico como técnico. Um dos melhores exemplos dessa
transformação é o:
a) desenvolvimento da política espacial, representada pela 1ª viagem em torno da Terra
por Gagarin.
b) desenvolvimento da indústria cinematográfica e das teorias em torno da fusão nuclear.
c) desenvolvimento da indústria automobilística e o incremento do sistema industrial
privado.
d) crescimento do mercado interno, com o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo
agrícola e aumento de salários.
e) crescimento da produção agrícola em função do fim da intervenção do Estado no setor
e de técnicas administrativas americanas.
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Questão 03) (Cesgranrio) Ao final da Segunda Guerra Mundial, a ruptura do acordo que
unira os aliados vitoriosos gerou um ordenamento político internacional baseado na
bipolaridade. Nesse contexto, crises políticas e tensões sociais desencadearam um
processo de construção do socialismo em diversos países. Assinale a opção que
apresenta uma afirmativa correta sobre a construção do socialismo no mundo do pósguerra:
a) Na Iugoslávia (1944-45), o regime comunista implantado pelo Marechal Tito
submeteu-se à hegemonia política e econômica soviética, o que acarretou sua expulsão
do movimento dos países não alinhados.
b) Na Tchecoslováquia (1946), o socialismo reformista, baseado na descentralização e
liberalização do sistema frente ao modelo stalinista, retomado na política de Brejnev, foi
interrompido pela repressão russa, encerrando a "Primavera de Praga".
c) Na China (1949), a revolução comunista derrubou o regime imperial e expulsou os
invasores japoneses da Manchúria, reunindo os nacionalistas, os "senhores da guerra" e
os comunistas maoístas em um governo de coalizão que instituiu uma república popular
no país.
d) Na Coréia (1950-53), a intervenção militar norte-americana impediu o avanço das
forças revolucionárias comunistas que ocupavam o norte do país, reunificando as duas
Coréias sob a tutela do Conselho de Segurança da ONU.
e) Em Cuba (1959), a vitória dos revolucionários castristas foi favorecida pela
promulgação da Emenda Platt no Senado americano, que regularizou o envio de
armamentos aos guerrilheiros contrários à ditadura de Fulgêncio Batista.
Questão 04) (Cesgranrio) O fim da Guerra Fria, expresso na extinção da União
Soviética, em 1991, acarretou um novo equilíbrio e o ordenamento das relações
internacionais, que se caracteriza por um (a):
a) enfraquecimento dos movimentos nacionalistas regionais e das tendências de
globalização na Europa ocidental.
b) declínio da liderança política internacional das superpotências em virtude da
transferência do controle de seus arsenais nucleares para a Assembléia Geral da ONU.
c) revitalização das alianças militares estratégico-defensivas, conforme os pactos
políticos da Europa central e do leste.
d) formação de megablocos político-econômicos que favoreceram a internacionalização
dos fluxos de capitais, tais como a da Comunidade Européia e a do Nafta.
e) decadência econômica dos países da bacia do Pacífico que haviam mantido uma
posição de neutralidade durante a Guerra Fria, tais como Cingapura e Malásia.
Questão 05) (Cesgranrio) Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se uma ordem
político-econômica internacional que expressou o(a):
a) conflito político e ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos.
b) supremacia política e militar da Europa Ocidental.
c) subordinação neocolonial dos países árabes e da América Latina.
d) liderança política mundial da China Comunista através de sua participação na ONU.
e) hegemonia econômica mundial das ex nações imperialistas, tais como a Inglaterra e a
França.
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Questão 06) (Faap) Após a Segunda Guerra Mundial, a URSS estruturou um plano de
cooperação política com os países do bloco oriental, criado, em 1947:
a) o Comecom
b) o Kominform
c) o Pacto de Varsóvia
d) o Plano Marshall
e) a Otan
Questão 07 (Fatec) "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para
ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal no mundo, sem o que não pode
haver estabilidade política nem garantia de paz. (Plano Marshall 5. VI. 1947)
Esse plano
a) assegurava a penetração de capitais norte-americanos no continente europeu,
sobretudo em sua parte oriental.
b) garantia, aos norte-americanos, o retorno a uma política isolacionista, voltada
unicamente para os seus interesses internos.
c) pretendia deter as ameaças soviéticas sobre os países do Oriente Médio, cuja
produção de petróleo era vital para as economias ocidentais.
d) era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa
arrasada pelo pós-guerra.
e) representava uma tomada da tradicional política da "boa vizinhança" dos EUA em
relação à América Latina.
Questão 08) (Fgv) Em junho de 1947, o governo dos EUA passou a implementar um
projeto de reconstrução da Europa denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a
seguir NÃO é uma causa desse plano:
a) o temor trazido pela criação do Mercado Comum Europeu (MCE);
b) o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os EUA e sua crescente
influência sobre os países europeus;
c) a necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor,
os EUA, que lhe forneceram desde alimentos até materiais bélicos durante a II Guerra
Mundial;
d) a necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperarem a indústria e a
agropecuária europeia, devastadas durante a II Grande Guerra;
e) o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa
Ocidental e, assim, impedir a expansão do socialismo no continente.
Questão 09) Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da
União Soviética, não foram um período homogêneo único na história do mundo. (...)
dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70.
Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação
internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS.
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O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser definido como aquele
momento histórico em que houve
a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a
Primeira Guerra Mundial.
b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte.
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética Stalinista, durante os
anos 30.
d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências
orientais, como a China e o Japão.
e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra
Mundial.
Questão10) (Mackenzie)
I- "A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai começar sua expansão
para o Leste Europeu até junho de 1997.A afirmação foi feita à Folha (...) pelo
secretário-geral da entidade (...) e se refere à data na qual ele pretende que seja feito o
convite oficial a novos membros para a Aliança Militar (...) Os 'parceiros' (...) sairão da
Parceria para a Paz, acordo militar entre 27 países da OTAN, Leste Europeu e Ásia,
lançado em 1994. A Polônia é favorita. ("Folha de São Paulo")
II- "Mais de 900 militares americanos (...) foram mantidos como prisioneiros na Coréia
do Norte, após o fim da Guerra da Coréia (...) muitos dos prisioneiros foram submetidos
a experiências com drogas e depois executados. As experiências, para determinar a ação
das drogas em interrogatórios, foram conduzidas por agentes Tchecoslovácos e
Soviéticos. ("O Estado de São Paulo")
III- "O Vaticano não comentou ontem, alegações de que o Papa João Paulo II e o
governo dos E.U.A. (CIA), trabalhavam juntos em segredo na década de 80, para
apressar o fim do comunismo na Polônia. A aliança informal entre os E.U.A. e o
Vaticano inclui corte de verbas do Governo Norte-Americano para programas de
controle de natalidade no país e o silêncio do Papa quanto à instalação de mísseis na
Europa Ocidental. ("Folha de São Paulo")
Dentre os textos anteriores, relacionam-se com a Guerra Fria:
a) somente I.
b) somente I e II.
c) I, II e III.
d) somente II e III.
e) somente I e III.
Questão11) (Puccamp) "...inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender
uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo, constitui também o meio mais
eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana no mundo, um dos maiores
instrumentos de sua expansão (...) tem por consequência imediata consolidar os dois
blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o Ocidente..."
"...as partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na
Europa ou na América do Norte deve ser considerado uma agressão contra todas; e,
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consequentemente, concordam que, se tal agressão ocorrer, cada uma delas (...) auxiliará
a parte ou as partes assim agredidas (...)"
Os textos identificam, respectivamente,
a) a Doutrina Monroe e a Organização da Nações Unidas (ONU).
b) o Plano Marshall e a organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
c) o Pacto de Varsóvia e a Comunidade Econômica Europeia (CEE).
d) o Pacto do Rio de Janeiro e o Conselho de Assistência Econômica Mútua
(COMECON).
e) a Conferência do Cairo e a Organização dos Estados Americanos (OEA).
Questão12) (Puccamp) "A construção de uma nova ordem mundial, após a Segunda
Guerra Mundial, contou com a participação da União Soviética, cuja importância
estendeu-se até sua desintegração em 1991".
Sobre o período mencionado no texto, pode-se afirmar corretamente que
a) o desaparecimento de Joseph Stálin (1953), acompanhado da ascensão de Malenkov,
conduziu a um recrudescimento da Guerra Fria, instigando a participação soviética em
disputas por áreas como a Letônia e o Vietnã.
b) o Governo de Kruschev (1955-64) correspondeu a uma época de críticas às práticas
políticas do Stalinismo e à negação, por parte da URSS, da inevitabilidade da Guerra
com os países capitalistas do Ocidente.
c) a ruptura das relações entre os Partidos Comunistas da URSS e da China (1959)
consagrou a liderança política internacional russa submetendo a China a seus interesses
e autoridades.
d) a chegada de Brejnev ao poder favoreceu o estouro de um movimento de reformas
liberalizantes, que reestruturam o Estado Soviético extinguindo a censura interna e
abrindo o país aos estrangeiros.
e) a administração de Andropov (1982-84) provocou um endurecimento do regime com
a volta das perseguições políticas, prisões em massa e a revitalização das forças armadas
russas.
Questão 13) UFSC) Desde a queda do muro de Berlim, em 1989, um dos assuntos mais
discutidos é o surgimento de uma nova ordem mundial diferente daquela que existiu no
período da Guerra Fria.
Assinale as proposições que tenham relação com esta nova ordem mundial.
01 Com o fim da Guerra Fria, a nova ordem mundial é caracterizada pela
emergência de um mundo multipolar, cujo padrão de poder é essencialmente
econômico.
02 . A capacidade tecnológica, a produtividade e a competitividade fazem parte do
novo padrão de poder da Rússia, que se mantém como potência no contexto da
atualidade.
04. A globalização corresponde à fase de expansão dos capitais, no atual período
técnico-científico do capitalismo, trazendo como consequência a interdependência
econômica.
08. O surgimento dos megablocos econômicos significa que, regionalmente, em
maior ou menor grau, as fronteiras econômicas entre os países estão sendo diluídas.
16. A União Europeia forma um mercado comum e o seu processo integracionista é
mais antigo e aprofundado do que o de outros blocos econômicos.
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A soma de todas as alternativas corretas é:
A)
B)
C)
D)
E)

30
29
17
12
05

Questão14. (Puccamp) "... foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz
era impossível. A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses
de capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia sobreviver à custa da destruição
total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado
tamanho poder de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado seria, com
certeza, o último..."
O texto descreve uma problemática que, na história recente da humanidade,
a) identifica as tensões internacionais durante a Revolução Russa.
b) ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria.
c) caracteriza o panorama mundial durante a Guerra do Golfo Pérsico.
d) revela o perigo da corrida armamentista durante a Revolução Chinesa.
e) explica os movimentos pacifistas no Leste Europeu durante a Guerra do Vietnã.
Questão 15). (Uel) As mudanças no panorama internacional representadas pela vitória
socialista de Mao-Tsé-tung na China, pela eclosão da Guerra da Coréia e pelas
crescentes dificuldades no relacionamento com a URSS, repercutiram na forma de
tratamento dispensada pelos Estados Unidos ao Japão. Este, de "inimigo vencido",
passou a
a) atuar como o mais forte aliado da URSS naquela região.
b) ser a principal base de operações norte-americanas na Ásia.
c) competir com as forças econômicas alemãs e inglesas.
d) buscar o seu nível econômico de antes da Primeira Guerra Mundial.
e) menosprezar o "consenso" - política de participação de pessoal, que visa à integração
do trabalhador no esquema da empresa capitalista.
Questão 16) (Ufes) Em agosto de 1961, na "Conferência Econômica e Social de Punta
Del Este", o presidente John Kennedy apresentou aos países latino-americanos o projeto
da "Aliança para o Progresso", o qual previa, em linhas gerais, o aperfeiçoamento e
fortalecimento das instituições democráticas, mediante a autodeterminação dos povos, a
aceleração do desenvolvimento econômico e social dos países latino-americanos, a
erradicação do analfabetismo e a garantia aos trabalhadores de uma justa remuneração e
adequadas condições de trabalho.
Situando a "Aliança para o Progresso" no contexto das relações internacionais vigentes
no Pós-Guerra, constatamos que sua criação se deveu ao desejo do governo norteamericano de
a) bloquear a acentuada evasão de capitais latino-americanos, resultante da importação
maciça de bens de consumo japoneses e das altas taxas de juros pagas aos países
integrantes do "Pacto de Varsóvia" por conta dos empréstimos contraídos na década de
50.
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b) conter o avanço dos movimentos revolucionários na América Latina, reafirmando
assim a liderança exercida pelos EUA sobre o Continente, numa conjuntura de
acirramento da Guerra Fria por conta da Revolução Cubana.
c) desviar, para a América Latina, parte dos investimentos previstos no "Plano Global de
Descolonização Afro-Asiática", em virtude das revoluções socialistas de Angola e
Moçambique, que tornaram a posição norte-americana na África insustentável.
d) impedir que a República Federal Alemã, país de orientação socialista, firmasse
acordos com a finalidade de transplantar tecnologia nuclear para o Terceiro Mundo, a
exemplo do que havia ocorrido no Brasil sob o governo JK.
e) reabilitar os acordos diplomáticos entre os EUA e os demais países latino-americanos,
que haviam sido rompidos quando da invasão de Honduras e do Equador pelas tropas
norte-americanas, fortalecendo assim a OEA.
Questão 17) (Ufmg) Sobre a geopolítica na conjuntura imediatamente pós Segunda
Guerra, pode-se afirmar que
a) as áreas que não se envolveram, diretamente, no conflito conseguiram alcançar um
amplo desenvolvimento econômico baseado em uma política de exportação.
b) as diversas formas de dominação colonial e de exploração que caracterizavam,
historicamente, as relações entre o centro e a periferia foram mantidas.
c) os países aliados estabeleceram uma política de arrasamento dos países vencidos
inviabilizando o crescimento mundial durante décadas.
d) os países vencidos se agruparam formando o bloco dos não-alinhados viabilizando,
assim, sua recuperação uma vez que não foram levados em consideração pelos
vencedores.
Questão 18) (Unirio) Assinale a opção que apresenta corretamente um evento que NÃO
se relaciona com o processo de Distensão e Multipolaridade ocorrido nas relações
internacionais a partir do início da década de 1970:
a) Entrada da China Comunista na ONU.
b) Assinatura dos tratados de limitação de armas estratégicas entre a União Soviética e
os Estados Unidos.
c) Retirada das tropas norte-americanas do Vietnã.
d) Criação da Comunidade dos Estados Independentes.
e) Adoção da Política externa de "Coexistência Pacífica", coordenada por Henry
Kissinger.
Questão 19) (Enem) Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos
jornais era o que tratava da moeda única europeia. Leia a notícia destacada a seguir.
O nascimento do Euro, a moeda única a ser adotada por onze países europeus a partir de
1 de janeiro, é possivelmente a mais importante realização deste continente nos últimos
dez anos que assistiu à derrubada do Muro de Berlim, à reunificação das Alemanha, à
libertação dos países da Cortina de Ferro e ao fim da União Soviética. Enquanto todos
esses eventos têm a ver com a desmontagem de estruturas do passado, o Euro é uma
ousada aposta no futuro e uma prova da vitalidade da sociedade europeia. A "Euroland",
região abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda,
Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB (Produto Interno Bruto) equivalente
a quase 80% do americano, 289 milhões de consumidores e responde por cerca de 20%
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do comércio internacional. Com este cacife, o Euro vai disputar com o dólar a condição
de moeda hegemônica. (Gazeta Mercantil, 30/12/1998)
A matéria refere-se 'a " desmontagem das estruturas do passado" que pode ser entendida
como
a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois
blocos ideológicos opostos.
b) a inserção de alguns países do Leste Europeu em organismos supranacionais, com o
intuito de exercer o controle ideológico no mundo.
c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia levando à polarização
ideológica da antiga URSS.
d) a confrontação dos modelos socialistas e capitalista para deter o processo de
unificação das duas Alemanhas.
e) a prosperidade as economias capitalistas e socialistas, com o consequente fim da
Guerra Fria entre EUA e a URSS.
Questão 20) (Fatec) A reconstrução econômica do Japão, acelerada após 1950, é
explicada principalmente:
a) pelos progressos da agricultura, dirigida prioritariamente para a produção de matérias
primas.
b) pela maciça aplicação de capitais na produção e pela mão-de-obra numerosa e barata.
c) pela facilidade de comércio com os países asiáticos graças à construção de numerosa
frota.
d) pela abundância de riquezas minerais.
e) pela existência de mercado consumidor interno.
Questão 21) Como o banco dos BRICS altera a geopolítica financeira
A instituição criada em julho de 2014 pelas nações que integram o grupo de emergentes
– Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – pretende financiar os primeiros projetos
de desenvolvimento sustentável em países pobres já a partir do ano que vem (…)
O acordo para a criação do banco de fomento a investimentos públicos entrou em vigor
no dia 3 de julho [de 2015]. O banco terá sede em Xangai, na China, e será presidido
durante um primeiro mandato de cinco anos pelo indiano K. V. Kamath. O capital inicial
é de 50 bilhões de dólares, somado a um fundo de resgate financeiro – Arranjo
Contingente de Reservas – no valor de 100 bilhões de dólares. Os líderes dos BRICS
definem os detalhes do funcionamento da instituição nesta quarta e quinta-feira, durante
a cúpula (…).Deutsche Welle, 08 jul. 2015. Acesso em: 14 ago. 2015 (adaptado).
A posição dos BRICS na geopolítica atual, mediante a ação acima exposta, reflete uma
postura de:
a) concorrência com os principais centros comerciais estrangeiros.
b) desalinhamento com a política dos países desenvolvidos.
c) disputa bélica entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos.
d) liderança sobre as economias emergentes e do chamado “segundo mundo”.
e) subalternidade perante os polos dominantes de poder na ordem mundial atual.
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Questão 22)

Disneylândia
Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong-Kong
E produzem com matéria-prima brasileira
Para competir no mercado americano
[...]

Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul
[...]
Crianças iraquianas fugidas da guerra
Não obtêm visto no consulado americano do Egito
Para entrarem na Disneylândia
ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br. Acesso em: 3 fev. 2013
(fragmento).
Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes
situações:
a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo.
b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais.
c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias.
d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro.
e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais
Questão 23) Com o final da Guerra Fria, o mundo vislumbrou o estabelecimento de uma nova
Ordem Mundial, o que provocou muitas discussões e debates. Sobre essa questão, julgue as
alternaivas:

I. Com o fim da Bipolaridade, o mundo tornou-se multipolar, devido ao
crescimento de algumas superpotências e de blocos econômicos que
atualmente rivalizam com os Estados Unidos, a exemplo da União Europeia,
do Japão e, mais recentemente, da China;
II. Após a Guerra Fria, o mundo tornou-se unipolar, pois, para muitos analistas, não
há mais nenhuma potência capaz de fazer frente aos Estados Unidos.
III. Com o fim da União Soviética, o mundo passou a ser chamado de unimultipolar,
uma vez que apenas os Estados Unidos se consolidaram como potência
militar, mas no campo tecnológico e econômico, Japão, China e União
Europeia também exercem papel de destaque no cenário mundial.
Sobre as afirmações acima, assinale:
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

Rua Miguel Navarro Y Canizares, nº 423, Pituba, Salvador/BA. Tel.: (71) 3270-4100 |Fax: (71) 3270-4127
E-mail: colegiooficina@colegiooficina.com.br | pedagogico@colegiooficina.com.br | financeiro@colegiooficina.com.br
www.colegiooficina.com.br

d) Todas estão incorretas.
e) Todas estão corretas.
Questão 24) Sobre as concepções de Estado, Governo e Nação:
I) Estado é o conjunto de elementos que formam um determinado território
político. É composto por várias instituições que se caracterizam por serem
públicas, ou seja, mantidas através da arrecadação de impostos e de usufruto
de toda população (governo, hospitais, escolas etc.).
II) Governo é aquele responsável por administrar o Estado. O governo é apenas
uma parte do Estado, é o órgão responsável por geri-lo e administrar todo o
seu território, bem como zelar pelos interesses das populações desse
território.
III) Nação é um conjunto de pessoas provenientes de um mesmo tronco
linguístico e/ou étnico. Uma nação pode estar associada a um Estado, mas
podem existir Estados com várias nações e nações sem estado, a exemplo dos
curdos, que ocupam o território de vários países, e dos bascos, que ocupam a
região de fronteira entre a Espanha e a França.
Sobre as afirmações acima, assinale:
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.
Questão 25) UFSC)

Disponível em: Acesso em: 10 ago. 2013.
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01.

Infere-se do gráfico acima que, em 2018 o PIB norte-americano será
reduzido a 50% dos valores correspondentes a 2008, elevando a China à
condição de maior potência econômica mundial.
02.
No início dos anos 1980, o governo chinês criou as Zonas Econômicas
Especiais (ZEEs), cujo objetivo era atrair pequenos proprietários rurais para se
tornarem empresários industriais com apoio estatal.
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03.
Uma contradição no grande crescimento econômico chinês é a maior
demanda por energia e modernização das vias de transporte, cujos investimentos têm
sido realizados com o auxílio de capital estrangeiro, principalmente.
04.
Considerando a posição geográfica da China e sua proximidade com o
oceano Pacífico, a maior concentração industrial restringe-se a sua costa oeste.
05.
As exportações chinesas tiveram grande crescimento na última década,
particularmente após sua entrada na Organização Mundial do Comércio, no
final de 2001.
As alternativas corretas somam:
a) 04
b)06
c) 12
d)08
e)15
Questão 26) UEA) O debate sobre a organização do espaço feito pela Geografia é
auxiliado por uma categoria que está ligada à ideia de domínio ou gestão de
determinada área. Estas características correspondem à categoria
a) região.
b) paisagem.
c) espaço.
d) lugar.
e)território.
Questão 27) (UEA) Índia e Paquistão disputam a região da Caxemira desde 1947. Os
intensos conflitos armados entre esses países os levaram a uma acirrada corrida
armamentista que culminou com a sua entrada no grupo de países detentores de
armas nucleares. As causas dos conflitos na região da Caxemira estão relacionadas
a) ao imperialismo francês, que colonizou a região e juntou povos com diferentes
religiões e culturas.
b) à sua posição geográfica estratégica, localizada no sul da Índia, sendo a principal rota
marítima das grandes embarcações.
c) às diferenças religiosas entre a Índia, de maioria hindu, e a região da Caxemira, de
maioria muçulmana.
d) às rivalidades milenares entre povos paquistaneses, de origem báltica, e os indianos
de origem muçulmana.
e) à presença de fartas reservas de petróleo, que torna a região estratégica para o
desenvolvimento da Índia.
Questão 28) (UCS) O racismo e a intolerância causaram diversos massacres e injustiças
no decorrer da história, dos gregos e romanos até os dias atuais.
Considere as seguintes afirmativas sobre alguns desses massacres e injustiças.
I. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista perseguiu minorias que não
correspondiam a seu ideal de raça ariana ou raça pura. Além de seis milhões de judeus,
foram executados ciganos, homossexuais, presos, deficientes, militantes políticos e
outros grupos étnicos e religiosos.
II. O Apartheid, regime que durou de 1948 a 1994, restringiu os direitos dos não
brancos na África. Nelson Mandela passou 27 anos preso por lutar pelos direitos dos
negros em seu país e tornou-se presidente depois de libertado.
III. Os homossexuais sofreram perseguição com a expansão do cristianismo. Em alguns
países, foram presos e condenados à morte. Hoje, apesar de toda a repressão legal e
social, a homofobia continua sendo frequentemente expressada, muitas vezes com
violência física.
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Das afirmativas acima, pode-se dizer que
a) apenas I está correta.
b) apenas II está correta.
c) apenas I e II estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
Questão 29) (FATEC) Analise a tira.

A justificativa apresentada por Mafalda,
no terceiro quadro, deve ser atualmente considerada
(QUINO. Toda a Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993.)

a) incorreta porque, apesar das diferenças étnico-culturais existentes, a Ásia mantémse sem conflitos desde o início do século XXI.
b) superada porque a Ásia entrou em um período de estabilidade devido ao processo
de democratização em alguns de seus países.
c) ultrapassada porque o Extremo Oriente, que era uma região conflituosa, tem se
mantido calmo devido à ascensão da China à
condição de emergente.
d) inexata, pois a Ásia deixou de apresentar turbulências políticas desde a década de
1970, quando a maioria dos seus países
tornou-se independente.
e) incompleta porque faltou acrescentar a África, onde algumas regiões passam por
conflitos étnicos e sérias crises de fome.
Questão 30) (ESPM) Em 2011 completam-se vinte anos dos lamentáveis episódios da
violenta Guerra dos Bálcãs que levou à dissolução da Iugoslávia. Com o auxílio do mapa
abaixo, indique a assertiva correta:

a) a próspera Eslovênia foi a primeira das repúblicas a se separar da Iugoslávia e teve o
imediato reconhecimento da União Europeia, bloco que ingressou posteriormente.
b) Bósnia foi palco da mais sangrenta das guerras e envolveu bósnios muçulmanos,
croatas cristãos e sérvios ortodoxos.
c) a Croácia sempre alimentou forte rivalidade com os sérvios desde a Segunda Guerra
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Mundial, quando os croatas apoiaram a invasão nazista e puseram-se contra Tito.
d) Sérvia, apesar de não ter o controle político da ex- Iugoslávia, era a província mais
rica, situação alcançada graças à condução do sérvio Joseph Broz Tito que canalizava os
recursos para a república.
e) em Kossovo, a maioria cristã sempre alimentou o desejo separatista de juntar-se à
Albânia, uma vez que os kossovares igualmente são, majoritariamente, albaneses
Questão 31) (UENP) Analise as assertivas abaixo referentes à Caxemira.
I. A Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, em
virtude de localizarem-se, nessa área, as nascentes dos rios Indo e Ganges, além de
outras razões.
II. Índia e Paquistão travaram três guerras desde a independência da Inglaterra, em
1947. Duas delas foram por disputas da Caxemira.
III. A Índia controla 40% da Caxemira; o Paquistão, um terço; a China, o resto.
IV. Os muçulmanos são maioria na região e há 12 anos eles começaram a lutar pelo
separatismo, num conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe
um plebiscito para definir o futuro da
área. A Índia prefere a mediação internacional.
Estão corretas:
a) todas as assertivas
b) apenas I e II
c) apenas II e III
d) apenas III e IV
e) apenas I e IV
Questão 32) (ESPM) O diálogo a seguir circunscreve-se à realidade política do mapa
abaixo, cujo país deixou de existir:
“Foram os sérvios que fizeram isso, pai?” pergunta o garoto de 7 anos. A tensão
aumenta, e é prontamente repreendido. “Não fale essa palavra aqui, em voz alta,”
aconselha Milomir, visivelmente perturbado.
(Carta Capital, 11 de agosto de 2010.

(Adaptado de Jayme Brener, 1993.)
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A tensão retratada no texto refere-se à:
a) herança deixada pela hegemonia política croata, à época da existência da Iugoslávia
e que hoje prossegue na Eslovênia.
b) convivência entre sérvios muçulmanos e bósnios cristãos na atual BósniaHerzegovina.
c) convivência entre bósnios-croatas e bósnios-muçulmanos no novo país erigido após
a dissolução iugoslava e hoje formado por duas entidades na Bósnia Herzegovina.
d) realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois povos rivais, os cristãos
ortodoxos e os bósnios muçulmanos.
e) nova realidade vivida no Kossovo, o mais jovem país do mundo, onde convivem duas
nações distintas e inimigas, os croatas cristãos e os albaneses muçulmanos.
Questão 33)
ESTADOS DOS BÁLCÃS EM 1949 E EM 2008

Dois fatores fundamentais responsáveis pelas mudanças territoriais, registradas nos
mapas, encontram-se em:
a) emergência de nacionalismos e fortalecimento de diferenças culturais
b) controle externo de arsenais nucleares e diversidade étnico-linguística
c) perseguições religiosas e interesses do capital especulativo
d) radicalismos político-ideológicos e desagregação da União Europeia
e) controle da produção de gás e reação à presença militar estrangeira
Questão 34) (MACK) Em 2003, o governo russo convocou um plebiscito para definir o
futuro político da Chechênia. A grande maioria dos votantes apoiou a permanência da
Chechênia no interior da Federação Russa. Esse resultado foi entendido pelo governo
russo como apoio explícito dos chechenos às propostas de Moscou, que tem interesses
para manter esse território sob seu controle.
A respeito desses interesses, analise as afirmativas I, II, III e IV, abaixo.
I. Interesse ambiental, pelo território em que se encontra, às margens do Mar de Aral,
fonte de recurso hídrico para o abastecimento de água potável à população urbana de
Moscou.
II. Interesse econômico, por ser esse território cortado por dutos, levando o petróleo
extraído na Bacia do Cáspio para os portos russos do Mar Negro.
III. Interesse geopolítico, pois uma Chechênia independente estimularia outras
repúblicas autônomas da Federação Russa a tentar seguir o mesmo caminho.
IV. Interesse cultural-religioso, pois uma Chechênia livre promoveria o recrudescimento
do fundamentalismo islâmico na região, levando grupos de fanáticos a se expandirem
por outras áreas autônomas da Rússia asiática.
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Estão corretas
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
Questão 35) Há cinco décadas, a China enfrenta protestos que fazem parte da luta pela
independência do Tibete. Essa região, ilustrada a seguir, tem forte importância
geoestratégica e uma marcante influência dos monges budistas. Baseando-se nestas
informações, explique um fator geopolítico, condicionado por questões naturais, que
torna essa região importante estrategicamente para o Estado chinês.

: Baseando-se nestas informações, essa região apresenta
I) uma rica hidrografia, sendo nascente dos principais rios que abastecem a China
(o Huang-Ho, Mekong e Yang Tsé)
II) uma área de fronteira com países litigiosos (Índia, Nepal), o Planalto Tibetano,
onde se situa a maior cordilheira montanhosa do mundo, o Himalaia (e nela o
Monte Everest), e assume uma importante posição estratégica.
III) grandes reservas de petróleo, disputadas pela China e pela Índia.
Estão corretas
a) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
c) I, III , apenas.
d) III apenas.
e) I, II, III.
Questão 36) (VUNESP/92) Os recentes acordos para a diminuição das armas
estratégicas de longo alcance afastam as campanhas histéricas e o perigo de um
confronto bélico catastrófico. Quando se analisam as origens da denominada Guerra
Fria, percebe-se que ela se relacionou inicialmente com:
a) a política do desarmamento nuclear e o enfrentamento militar direto entre as
duas superpotências.
b) A instalação de rampas de lançamento e a retirada dos mísseis soviéticos de
Cuba.
c) O fim da Guerra do Vietnã e o apoio norte-americano “contras’ da Nicarágua
sandinista.
d) A ascensão de Michail Gorbatchov na URSS e a sua política de Glasnot.
e) O envolvimento dos governos inglês e norte-americano na elaboração de um
discurso responsabilizando o comunismo como terrível ameaça ao mundo livre.
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Questão 37 (PUC-SP/98) Leia com bastante atenção o texto seguinte:
“Se os capitalistas se tornam mais sensíveis às qualidades espacialmente
diferenciadas de que se compõe a geografia do mundo, é possível que as pessoas e
forças que dominam esses espaços os alterem de um modo que os torne mais
atraentes para o capital altamente móvel. As elites dirigentes locais podem, por
exemplo, implementar estratégias de controle da mão-de-obra local, de melhoria de
habilidades, de fornecimento de infraestrutura, de política fiscal, de regulamentação
estatal, etc., a fim de atrair o desenvolvimento para seu espaço particular (...). A
produção ativa de lugares dotados de qualidades especiais se torna um importante
trunfo na competição espacial entre lugares, cidades, regiões e nações”. (David
Harvey. A condição pós-moderna. S. Paulo: Loyola, 1992)”.
Assinale a alternativa que não corresponde à lógica sobre a competição espacial
entre os lugares, presente no texto:
a) Os locais especialmente preparados para atrair investimentos articulam-se aos
interesses das empresas transnacionais, cuja ação geográfica tem alcance mundial.
b) Os conglomerados transnacionais, ao aproveitarem a geografia do mundo para sua
localização, criam uma estrutura espacial com pontos articulados entre si, a qual
pode ser chamada de rede espacial.
c) os países querem receber novos investimentos mundiais, mas para isso é preciso
que as transnacionais submetam-se às condições técnicas, à ordem jurídica e aos
traços das culturas locais.
d) O enxugamento dos Estados, a redução das leis trabalhistas e a remoção de
normas e obstáculos de parcelas dos territórios estão dentro da lógica descrita no
texto.
e) Para que a organização em rede espacial seja eficiente para uma empresa
transnacional, é preciso que o espaço que ela vai ocupar seja composto por
tecnologia adequada de comunicações.
Questão38) (FUVEST/99) “..Nunca certas previsões do marxismo pareceram mais
verdadeiras do que hoje: o que não deixa de ser bastante irônico, se considerarmos
que isso se dá no momento em que o marxismo está desacreditado como filosofia
social...” (Quentin Skinner, historiador inglês, 1998)
O que permite o autor sustentar, respectivamente, a tese do descrédito e a da
validade do marxismo, fundamenta-se:
a) no fracasso das experiências socialistas em nosso século e no aumento
extraordinário tanto da riqueza quanto da pobreza no mundo.
b) no êxito do capitalismo em eliminar as crises financeiras periódicas e no seu
fracasso em fazer diminuir a população mundial.
c) na capacidade do capitalismo para controlar a pobreza e na sua dificuldade para
desenvolver tecnologias que resolvessem problemas ambientais.
d) no desaparecimento da luta de classes e na intensificação da concorrência e do
conflito imperialista entre as potências capitalistas.
e) no êxito do capitalismo em globalizar a economia e na incapacidade do “Welfare
State” (Estado do Bem-Estar Social) para humanizar o capitalismo.
Questão 39) (PUC-SP/96) Na atual fase da chamada globalização (ou mundialização)
das relações socioeconômicas, destaca-se o fenômeno da formação de blocos regionais.
São os casos da União Europeia, do Nafta, do Mercosul e outros. Há até quem diga que
essas associações estão se transformando em “superestados” , encerrando a tendência de
fragmentação de territórios. Considerando as afirmações abaixo, assinale o conjunto de
alternativas corretas:
1. No interior da União Europeia, diante dos progressos socioeconômicos obtidos até
este momento, já se pode afirmar que as velhas reivindicações separatistas foram
plenamente superadas, como demonstra o caso dos bascos, na Espanha;
2. Com a dissolução do regime socialista no Leste Europeu, intensificou-se o processo
de fusão dos estados nacionais, como demonstra o caso da CEI – Comunidade dos
Estados Independentes, superando-se um quadro anterior de excessiva fragmentação
territorial na região da ex-URSS.
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3. As transformações mundiais ligadas à globalização não estão impedindo o surgimento
ou a intensificação de fortes movimentos nacionalistas e separatistas, como no caso do
Canadá, onde o acordo do Nafta não interferiu no separatismo existente no Quebec;
4. A China socialista, a partir da abertura para o capital estrangeiro, beneficia-se da
globalização econômica, com um crescimento econômico notável repercutindo sobre a
qualidade de vida, eliminando assim antigas tensões separatistas com o Tibet.
5. Os povos africanos, vítimas históricas da fragmentação territorial construída pelo
colonialismo europeu, convivem ainda com rivalidades de toda ordem, como
demonstram as várias guerras regionais, exemplificadas no trágico conflito de Ruanda.
a) 1, 2 e 3.
b) 2, 4 e 5.
c) 1 e 4.

d) 3 e 5.
e) 4 e 5.

Questão 40) (FUVEST/01) Após o término da bipolaridade, característica do período
da Guerra Fria, os conflitos armados:
a) aumentaram, devido à inegável supremacia militar dos Estados Unidos no mundo.
b) diminuíram, devido ao surgimento de outros polos de poder no mundo.
c) diminuíram, devido à derrota do socialismo soviético.
d) aumentaram, devido à retomada de antigas diferenças étnicas e religiosas entre povos.
e) aumentaram, devido ao crescimento de países que detêm armas nucleares.
Questão 41) (FUVEST/00) No século XX, o auge do chamado estado de bem-estar
social (Welfare State) na Europa tem estreita relação com:
a) a democracia e a globalização da economia, a partir de 1989.
b) o liberalismo e a crise da economia capitalista, entre 1918 e 1945.
c) o socialismo e a planificação econômica, entre 1917 e 1989.
d) a socialdemocracia e a expansão da economia capitalista, entre 1945 e 1973.
e) o eurocomunismo e a crise da economia capitalista, a partir de 1973.
Questão 42) (GV/99) A criação do FMI (Fundo Monetário Internacional) e a do BIRD
(Banco Interamericano de Desenvolvimento para a reconstrução e Desenvolvimento)
estão vinculadas diretamente à:
a) Conferência de Yalta (Criméia) em 1945 estabelecendo as agências fianciadoras para
a reconstrução da Europa e da Ásia no pós-guerra.
b) desvalorização do dólar em relação ao ouro, implementada por Nixon no início dos
anos 70.
c) Conferência de Bretton Woods (EUA) EM 1944, com a formação do Banco Mundial.
d) Conferência de Potsdam (Berlim) em 1945, que determinou a área de ação destas
instituições.
e) Substituição do padrão-ouro pela libra esterlina com intuito de fortalecer e
desenvolver as economias dos países pós-guerra.
Questão 43) (ENEM/01) Os princípios estabelecidos pelo “Consenso de Washington”
para a América Latina tiveram como objetivo inicial a aplicação de medidas que
visavam à democratização e à economia de livre mercado. Atualmente, propõe-se a sua
integração na Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). No entanto, essa proposta
tem gerado desconfianças e até pessimismo. Escolha, dentre as alternativas abaixo,
aquela que melhor retrata a causa dessas reações:
a) a integração do comércio e do sistema financeiro na América Latina, como projeta a
Alca, tem sido criticada pelos EUA, porque no final prejudicaria o processo de
globalização.
b) teme-se que a América Latina fique submetida aos interesses das corporações norteamericanas. Assim, não se vê vantagem num acordo tão amplo e com um parceiro tão
desigual.
c) a integração priorizaria a solução de problemas sociais latino-americanos relativos á
saúde, educação e moradia, em detrimento das atividades econômicas.
d) a Alca impossibilita a integração de 34 países latino-americanos que se uniriam no
Mercosul.
e) acredita-se que a economia norte-americana entraria em colapso, por não conseguir
concorrer com o parque industrial latino-americano.
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Questão 44) (UFSCAR/05) “O que chamo de a mais nova divisão internacional do
trabalho está disposta em quatro posições diferentes na economia informacional global:
produtores de alto valor com base no trabalho informacional; produtores de grande
volume baseado no trabalho de mais baixo custo; produtores de matérias-primas que se
baseiam em recursos naturais; e os produtores redundantes, reduzidos ao trabalho
desvalorizado ()...) A questão crucial é que estas posições diferentes não coincidem com
os países. São organizados em redes e fluxos, utilizando a infraestrutura tecnológica da
economia informacional (...)” Manuel Castells, A Sociedade em Rede.
Considerando as informações contidas no trecho e as alterações no espaço geográfico a
partir da Revolução Informacional, é correto afirmar que:
a) a nova divisão internacional do trabalho é uma reprodução da clássica divisão, pois há
espaços geográficos de alto valor informacional (países centrais) e outras de trabalho
desvalorizado (países de periferia).
b) o desenvolvimento tecnológico na área de informação, ao reorganizar os fluxos de
capital e de pessoas, criou uma rede hierarquizada e cristalizada de novos países
informatizados.
c) as “cidades globais” Nova Iorque, Otawa e Rio de Janeiro são espaços geográficos
exclusivos dos produtos de alto valor do trabalho informacional, representando,
portanto, os ícones da nova divisão internacional do trabalho.
d) as quatro posições descritas podem ocorrer simultaneamente num mesmo país, visto
que a nova divisão internacional do trabalho não ocorre entre países, mas entre agentes
econômicos organizados em sistemas de rede e fluxos.
e) estão excluídos da nova divisão internacional do trabalho os países de economia
dependente, porque não são capazes de produzir tecnologia de ponta, o que os impede de
participar do sistema de rede e fluxos.
Questão 45) GV/99) Com o fim da Guerra Fria, os países que integravam o bloco
socialista europeu voltaram-se à economia de mercado. Nessa transição econômica, a
Federação Russa tem:
a) produzido o suficiente para atender às necessidades da população, graças à elevação
do nível dos preços, antes determinado pelo estado soviético.
b) controlado com eficiência a inflação dos preços dos gêneros de primeira necessidade,
mantendo um dos ideais básicos do socialismo: o bem-estar de toda a sociedade.
c) passado por privações, considerando-se que as novas regras de mercado significam a
continuidade de apoio político aos países que antes constituíam o bloco, incluindo a
ajuda financeira.
d) ampliando os privilégios da classe burocrata que em troca, cuida da planificação
necessária para o atendimento satisfatório das necessidades alimentares do povo
soviético.
e) enfrentando uma forte competição entre as próprias ex repúblicas, uma vez que o fim
da planificação extinguiu mecanismos que integravam o conjunto da economia soviética.
Questão 46) (PUC-SP/98) Segundo o historiador Eric Hobsbawn, para o liberalismo
clássico, o homem era um animal social apenas na medida em que coexistia em grande
número, por isso, considera o símbolo literário do “homem” dessa corrente do
pensamento foi Robinson Crusoé, que conseguiu após um naufrágio, viver quase três
décadas numa ilha deserta, criando sozinho as condições de sua sobrevivência. Em
consonância com esse perfil, o pensamento liberal pressupõe:
a) a crença no progresso, que deveria assegurar através da intervenção governamental na
atividade econômica, a felicidade e o conforto do maior número possível de pessoas.
b) a crença no racionalismo, na livre iniciativa e no progresso, daí decorrendo a
necessidade de manter a menor interferência governamental possível na atividade
econômica.
c) a crença de que o bem-estar social seria assegurado pelo respeito aos costumes
tradicionalmente aceitos e estabelecidos.
d) a ideia de que a sociedade seria formada por uma teia de relações, tornando
necessário ao homem agir em função de seus semelhantes.
e) a ideia de que só um governo centralizado e forte poderia assegurar a liberdade
econômica e a obtenção dos objetivos individuais. .
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Questão 47) Leia atentamente o texto abaixo:
“As grandes organizações criminosas não podem assegurar a lavagem e a reciclagem
dos fabulosos lucros extraídos de suas atividades a não ser com a cumplicidade dos
meios de negócios e (...) do poder político. Esse conluio de interesses constitui um
componente essencial da economia mundial, o lubrificante indispensável ao “bom”
funcionamento do capitalismo. (...) Um fantástica pilhagem da qual nunca uma
contabilidade global será feita. (...) Bancos e grandes empresas são ávidos em captar,
depois de feita a lavagem, os lucros dos negócios do crime organizado. (..) Cada país
acoberta seus meios criminosos. Centenas de grupos rivais dividem os mercados
nacionais e internacionais do crime.”
“Máfia Global”, Le Monde Diplomatique, ed. Brasileira, in: Caros Amigos, abr. 2000, p. 10

A partir do texto pode-se afirmar que:
a) o crime organizado age atualmente em escala mundial, tendo os bancos instalados nos
paraísos fiscais como forte concorrente nos lucros obtidos.
b) os bancos que operam em paraísos fiscais não aceitam os recursos obtidos através das
atividades criminosas, devido à ameaça de represálias por parte da ONU.
c) os paraísos fiscais vivem sobretudo dos recursos gerados pelas atividades criminosas
e pela corrupção, pois lhes garante total sigilo bancário fiscal, impedindo a identificação
da lavagem de dinheiro e favorecendo o crime organizado em escala mundial.
d) todos os países estão empenhados em combater o narcotráfico, impedindo através da
criação de leis específicas e rigorosas, sua disseminação.
e) o narcotráfico não constitui um problema global, apenas alguns países, geralmente
subdesenvolvidos, enfrentam esse problema.
Questão 48) (PUC-SP/01)Abaixo apresentamos três críticas frequentes sobre a
globalização. Leia-as atentamente:
1. Tem provocado uma grande homogeneização de hábitos e costumes no mundo,
produzindo impactos deterioradores nas culturas locais, ocasionando assim sérios
problemas de identidade nos povos.
2. Estaria enfraquecendo as fronteiras nacionais, permitindo que ingressemos na era do
livre comércio, no entanto, jamais os fluxos do comércio mundial – em grande escala –
estiveram sob controle tão poderoso.
3. Tem ocasionado um aumento da desigualdade social no mundo entre os países e
também internamente em cada país, basta ver que há indicações de crescimento da
concentração de renda em muitos países.
Noam Chomsky é um intelectual americano muito conhecido, entre outras razões, por
sua postura contra a política externa dos EUA e a globalização. No mês de setembro de
2000 (no dia 10), ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo na qual reitera as
posturas mencionadas.
A seguir apresentamos alguns trechos:
1. Nos EUA (...) os salários da maioria dos trabalhadores estagnaram ou caíram, as
horas de trabalho aumentaram drasticamente (...) os benefícios e o sistema de seguridade
foram reduzidos.
2. A maior parte do comércio mundial é (...) operada centralmente por meio de
contratos entre grandes empresas.
3. Durante os ‘anos dourados’ (antes da globalização) os indicadores sociais seguiam o
PIB. A partir da metade dos anos 70, esses indicadores vêm declinando.
Assinale a alternativa que indica as críticas à globalização que se identificam com as
frases de Chomsky.
a) Todas as críticas.
b) Somente 1 e 3.
c) Somente 2 e 3.
d) Somente a 3.
e) Somente 1 e 2.
Questão 49) (UFSM/02) As políticas neoliberais da maioria dos Estados da América
Latina, na atualidade, orientam-se pelo chamado “Consenso de Washington”, articulado
pelo Banco mundial, Fundo Monetário Internacional, Bird e pelo governo dos EUA.
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Entre os principais pontos desse “Consenso”, não se incluem as políticas de:
a) corte nos gastos públicos, abertura dos mercados e redução dos direitos trabalhistas.
b) desregulamentação da economia, eliminação das barreiras restritivas e liberação das
importações.
c) controle do déficit fiscal, reforma tributária e liberdade para a entrada de
investimentos externos.
d) diminuição das desigualdades sociais, proteção dos direitos dos trabalhadores e
garantia dos direitos sociais.
e) privatização das empresas estatais, administração das taxas de juro e câmbio garantia
dos direitos de propriedade.
Questão 50) O sistema econômico capitalista, a partir de um certo estágio de
desenvolvimento, caracteriza-se pela formação de trustes, ou seja:
a) associações possuidoras do controle acionário de múltiplas empresas que atuam de
forma coordenada no mercado financeiro de um país.
b) concordância entre empresas industriais similares para dispor sobre os mercados e a
fixação dos preços.
c) associação de várias empresas comerciais, dentro do espírito da livre concorrência, a
fim de evitar a concorrência de dumpings.
d) concentração de um determinado ramo industrial num grupo único, que controla a
produção de um produto.
e) monopólio de patentes industriais visando à obtenção de altos lucros através do
pagamento de royalties.
Questão 51 (UFMG) O ano de 1989 representou o ápice da crise do socialismo real.
Considerando-se os desdobramentos dos acontecimentos desse ano, é correto afirmar
que:
a) na Alemanha, apesar da queda do muro de Berlim, a reunificação foi adiada, em razão
do enorme desequilíbrio econômico e social entre as regiões oriental e ocidental.
b) na China, se iniciou um processo de reforma do Estado que possibilitou a
democratização das estruturas de poder pela adoção do pluripartidarismo, de eleições
livres e da abertura da imprensa.
c) na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia e na Romênia, os governos foram
derrubados e reformas políticas e econômicas liberalizantes começaram a ser adotadas.
d) na Tchecoslováquia, na Hungria e na Romênia, se iniciaram movimentos de reforma
do Estado em direção à construção de um novo socialismo, mais humanista e pluralista.
Questão 52) (PUC-PR/02) Associe as colunas:
1. cartel
( ) domínio de mercado por uma única empresa.
2. truste
( ) domínio do mercado por poucas empresas.
3. monopólio
( ) fusão de várias empresas para dominar o mercado.
4. oligopólio
( ) organização que controla várias empresas mediante o controle
majoritário das ações.
5. holding
( )acordo ou associação de várias empresas independentes para
controlar o mercado.
Assinale a alternativa correta:
a) 2 – 1 – 3 -4 -5
b) 4 -2 – 5 – 1 -3
c) 3 -4 – 2 -5 - 1
d) 5 – 4 – 2 -3 -1
e) 1 -2 -4 -3 – 5
Questão 53) FATEC) “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos,
vandalismo e violência são, atualmente, manifestações de hostilidade frequentes
contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido
conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.”
(MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço mundial. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 37.
Adaptado.)

Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos
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a) civis e militares, relacionados às formas históricas de exploração dos países do
chamado Terceiro Mundo.
b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das
grandes migrações internacionais.
c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente, na
disputa por empregos e por melhores condições de vida.
d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e
protestantes, mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos.
e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países
europeus em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta.
Questão 54 (Uerj) MODELOS PRODUTIVOS (da 2• Revolução Industrial à Revolução
Técnico-científica)
TAYLORISMO
- separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos
- racionalização da produção
- controle do tempo
- estabelecimento de níveis mínimos de produtividade
FORDISMO
- produção e consumo em massa
- extrema especialização do trabalho
- rígida padronização da produção
- linha de montagem
PÓS-FORDISMO
- estratégias de produção e consumo em escala planetária
- valorização da pesquisa científica
- desenvolvimento de novas tecnologias
- flexibilização dos contratos de trabalho

A posição central ocupada pela técnica é fundamental para explicar a atual fase do
capitalismo em que se insere o pós-fordismo.
Esta nova forma de organização da produção promove o seguinte conjunto de
consequências:
a) retração do setor de comércio e prestação de serviços. Ampliação de um mercado
consumidor seletivo, diversificado e sofisticado.
b) intensificação das estratégias de produção e consumo em nível internacional. Redução
do fluxo de informação e dos veículos de propaganda
c) redução da distância entre os estabelecimentos industriais e comerciais, acelerado
ritmo de inovações do produto com mercados pouco especializados .
d) crescente terceirização das atividades de apoio à produção e à distribuição, elevados
níveis de concentração de capitais com formação de conglomerados.
Questão 55. (IFBA)
“Embora tenha suas origens mais imediatas na expansão econômica ocorrida após a
segunda guerra e na revolução técnico-cientifica ou informacional, a globalização é a
continuidade do longo processo histórico de mundialização capitalista.”
(MOREIRA, João Carlos e SENE, Eustáquio de. Geografia para o ensino médio: Geografia
Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2002.p. 03)
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Com relação ao desenvolvimento do capitalismo, sua mundialização e globalização, é
possível afirmar que
a) Os Tigres Asiáticos começaram a se constituir como potências econômicas a partir da
aplicação da política de bem-estar social e do taylorismo/fordismo como elementos
dinamizadores de suas economias.
b) A constituição do MERCOSUL foi uma resposta político-econômica dos países da
América Latina à perspectiva de constituição do NAFTA, uma vez que suas economias
apresentam elevado grau de complementaridade e integração entre os setores primário,
secundário e terciário.
c) A chamada terceira revolução cientifica e tecnológica vem contribuindo intensamente
com a integração entre os mercados, uma vez que possibilita maior grau de flexibilidade
aos capitais internacionais, inclusive na perspectiva de substituição do dinheiro de papel
pelo dinheiro de plástico e virtual em tempo real.
d) Com a crise da economia americana, o valor das commodities agrícolas tem baixado
seguidamente, contribuindo para atenuar a fome no Chifre da África.
e) A crise que assola a economia-mundo tem contribuído para alterar e inverter as
relações entre os países na divisão internacional do trabalho, pois até a China passou a
ser credora dos EUA.
Questão.56 Leia o texto e responda:
Com isto Kruschev esperava criar um fato consumado para os EUA, mas Kennedy
decretou o bloqueio naval a Cuba. O extrema, temendo-se o desencadeamento da Terceira Guerra Mundial, de caráter nuclear.
(Paulo Vizentini.
A Guerra Fria; in O Século XX: o tempo das crises,vol.II, organizado por Daniel Aarão
Reis Filho)
O texto deve ser relacionado com:
a) a conquista de Havana pelas forças lideradas por Fidel Castro em 1959;
b) a crise dos mísseis em 1962;
c) o desembarque de forças anticastristas na Baía dos Porcos;
d) a proclamação de Cuba como Estado socialista;
e) envio de tropas cubanas para lutar em Angola, na África.
Questão 57. Julgue os itens de 1 a 4, a respeito do processo de integração
de espaços no mundo.

1-O funcionamento interno de blocos econômicos rege-se por acordos que garantem
a abertura comercial entre os membros do bloco e o aumento da circulação de mão
de obra, matérias-primas e mercadorias.
2-Blocos regionais, a exemplo da União Europeia, têm caráter centralizador no que
diz respeito à produção industrial, que deve restringir-se aos países mais
desenvolvidos tecnologicamente.
3-A constituição de grandes blocos econômicos regionais opõe-se ao processo de
globalização, que impõe nova ordenação territorial do mundo, caracterizada pela
internacionalização da economia.
4-Ao fim da Segunda Guerra, a Europa perdeu a posição de supremacia: o Leste do
continente submeteu-se à liderança soviética e a Europa Ocidental precisou do apoio
norte-americano para se soerguer economicamente.
5-Tem-se verificado a tendência à expansão das fronteiras da União Europeia, onde
se consolida, cada vez mais, a interação entre os países-membros sob a forma de
união aduaneira.
São alternativas corretas:
a) Apenas 1e 4
corretas.

b) apenas 1-4 e 5 c) apenas 2-3 e 5 d) 1-3 e 4 e) todas são
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Questão 58. Coreia do Norte anuncia “estado de guerra” com a Coreia do Sul
A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira [29.03.2013] o "estado de guerra" com a
Coreia do Sul e que negociará qualquer questão entre os dois países sob esta base. "A
partir de agora, as relações intercoreanas estão em estado de guerra e todas as questões
entre as duas Coreias serão tratadas sob o protocolo de guerra", declara um
comunicado atribuído a todos os órgãos do governo norte- coreano.
(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.)
A tensão observada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está associada a
a) divergências políticas e comerciais, sendo que sua origem se deu após a
emergência Nova Ordem Mundial.
b) divergências comerciais e econômicas, sendo que sua origem remete ao período
da Guerra Fria.
c) divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem se deu após a
emergência da Nova Ordem Mundial.
d) divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem remete ao período da
Guerra Fria.
e) um incidente diplomático ocasional, que não corresponde à grande tradição
pacifista existente entre as Coreias
Questão 59. “Em vídeo divulgado na internet, o líder separatista checheno Doku
Umarov ameaçou novos ataques contra a Rússia e assumiu a autoria dos dois atentados
suicidas que deixaram 39
pessoas mortas no metrô de Moscou, na Rússia, na última segunda-feira [25/03/2010].
Umarov, que se autoproclama líder do 'Emirado do Cáucaso' - um Estado islâmico
separatista que inclui diversas repúblicas russas da região -, afirmou ter dado ordens
pessoais para a realização dos atentados. Segundo ele, os ataques seriam uma retaliação
às mortes de 'pobres moradores da Chechênia', supostamente cometidas por militares
russos em fevereiro.”
Fonte: Agência Terra, 01/04/2010.
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4352750-EI15475,00Checheno+ameaca+novos+ataques+a+Russia+em+video+na+web.html
Sobre as tensões e conflitos que atravessam as repúblicas situadas na região do Cáucaso,
considere as afirmativas abaixo:
I A Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão conquistaram a independência em 1991, quando
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) deixou de existir.
II Em agosto de 2008, a Geórgia declarou guerra à Federação Russa, acusando o país de
incitar o separatismo da Abecásia e da Ossétia do Sul.
III A Ossétia do Norte conquistou sua independência em 2008, como parte das
negociações que encerraram a guerra entre a Rússia e a Geórgia.
IV A Chechênia e o Daguestão, integrantes da Federação Russa, abrigam movimentos
separatistas que são duramente reprimidos pelo exército russo.
V A Armênia e o Azerbaijão são as únicas repúblicas caucasianas de maioria cristã.
Estão corretas as afirmativas:
a.I, II e IV, apenas.
b.I, II e III, apenas.
c.II, IV e V, apenas.
d.II, III e IV, apenas.
e.I, II, III, IV e V.
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Questão 60.

A fotografia acima, tirada em Beijing, China, em 1989, pode ser identificada,
corretamente, como
a) #
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