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Questão 1 - Observe o mapa: 

Regiões geopolíticas do globo 

 

VESENTINI, J. W. 2003 (Adaptação). 

A regionalização do mundo adotada nesse mapa corresponde a 

a) um espaço descontínuo baseado inteiramente nos fluxos econômicos e político-militares. 

b) um espaço contínuo baseado nos traços fisiográficos de cada área (relevo e clima, principalmente). 

c) um espaço descontínuo fundamentado nas relações de poder entre Estados. 

d) um espaço contínuo fundamentado em traços histórico-culturais e econômicos comuns a cada área. 

e) um espaço contínuo-descontínuo alicerçado na inovação tecnológica e nos recursos humanos de cada 

área. 

 

Questão 2 - (UFAM) São características da Globalização: 

a) A adoção do Toyotismo como modelo para a reorganização da produção, a restrição dos mercados e a 

valorização tecnológica. 



b) O estabelecimento de redes comerciais, com valorização do capital mercantil e o aumento do controle 

estatal na economia. 

c) A adoção de políticas neoliberais, a desregulamentação da economia e diminuição dos índices de 

robotização na indústria. 

d) A dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas. 

e) A formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o avanço do capital financeiro. 

 

Questão 3 - (UERJ): G-20 adota linha dura para combater crise Cercada de expectativas, a reunião do G-

20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais emergentes do mundo, chegou ao fim, em 

Londres, com o consenso da necessidade do combate aos paraísos fiscais e da criação de novas regras 

de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os líderes concordaram, entre várias medidas, em 

injetar US$ 1,1 trilhão na economia para debelar a crise. A passagem da década de 1980 para a de 1990 

ficou marcada como um momento histórico no qual se esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma 

nova ordem política internacional, cuja configuração mais clara ainda está em andamento. Conforme se 

observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante:  

a) Diminuição dos fluxos internacionais de capital. 

b) Aumento do número de polos de poder mundial. 

c) Redução das desigualdades sociais entre o norte e o sul. 

d)  Crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos. 

e) Desfragmentação de blocos econômicos  

 

Questão 4 - Quanto à transformação do espaço mundial e o espaço do capitalismo industrial, é correto 

afirmar: 

a) A Segunda Revolução Industrial teve início nos primeiros anos do século XIX e utilizou a energia 

hidrelétrica como principal fonte de energia. 

b) A indústria materializada em porções especializadas do espaço (zonas, parques industriais, tecnopolos, 

entre outros) comandou o desenvolvimento do espaço mundial durante a segunda metade do século XIX. 

c) A emergência da indústria moderna alterou marcadamente o espaço, fazendo surgir cidades e 

imprimindo ao mundo uma nova divisão internacional do trabalho. 

d) As atividades econômicas são divididas em quatro setores, ocupando a indústria o setor quaternário. 

e) A deslocalização industrial tornou-se comum no Brasil, a exemplo de indústrias tradicionais do sul do 

Brasil que implantaram fábricas no Nordeste, particularmente na Paraíba, seu maior mercado consumidor 

 

Questão 5 - O mapa político da Europa passou por mudanças de fronteiras e surgimento de novos países, 

a partir da reunificação da Alemanha, da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e da fragmentação da Iugoslávia e Tchecoslováquia. Essas alterações nas fronteiras desses 

países ocorreram  

a) no período de encerramento da Segunda Guerra Mundial. 

b) na fase entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. 

c) na fase da bipolarização entre EUA e URSS. 



d) no período de encerramento da Guerra Fria. 

e) no período de auge da revolução industrial. 

 

Questão 6 - A ordem mundial baseada na bipolaridade foi desmontada durante os anos 1990. Com o 

término da Guerra Fria, compôs-se um novo cenário político, econômico e social, no qual 

a) as zonas de tensão foram controladas pelas políticas monetárias da União Europeia. 

b) as chamadas forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) realizaram, junto ao exército 

russo, operações militares nos países aliados ao regime soviético. 

c) os conflitos étnico-culturais e religiosos deram lugar ao enfrentamento entre Estados nacionais. 

d) a Nova Ordem Mundial restabeleceu um período de paz e solidariedade entre os povos. 

e) os conflitos deixaram de ter a conotação ideológica capitalismo versus socialismo. 

 

Questão 7 - Com a mundialização do capitalismo e a globalização, os fluxos de mercadorias, pessoas, 

dinheiro, informações e ordens ocorrem por meio de redes mundiais que articulam e hierarquizam lugares 

de diferentes partes do mundo. Nessas redes, as chamadas cidades globais ou metrópoles mundiais 

articulam e comandam os fluxos da globalização por meio de uma rede urbana mundial. Essas  idades 

funcionam como centros de poder econômico, político e cultural. Quais são as condições de infraestrutura 

e recursos tecnológicos encontrados nas cidades globais que permitem a elas articular e comandar os 

fluxos da globalização? 

 

 

Questão 8 - O Muro de Berlim foi um dos símbolos mais marcantes da Guerra Fria. O muro separava a 

capital Berlim ao meio, o lado  oeste era controlado pelas potências capitalistas, enquanto o leste era 

dominado pela URSS. Sua derrubada ocorreu em 1989, prenunciando a reunificação alemã e o fim da 

Guerra fria. Entretanto, ainda existem cicatrizes entre os dois lados. Cite duas consequências 

socioeconômicas decorrentes da separação da Alemanha. 

 

Questão 9 - Convencionou-se dizer que o avião, as telecomunicações e a Internet viabilizaram a 

globalização ao derrubar fronteiras e encurtar distâncias. Do ponto de vista do comércio mundial, no 

entanto, nenhuma invenção teve mais impacto que o contêiner – aquela grande caixa metálica com 

tamanho padronizado internacionalmente que pode transportar, por trens, navios e caminhões, produtos 

tão distintos como grãos de café e iPods. Os contêineres são uma espécie de herói esquecido da 

globalização [...]. 

VEJA, 04 abr. 2007. 

Aponte uma consequência do uso de contêineres para o transporte marítimo mundial e explique por que a 

sua utilização levou várias áreas portuárias à decadência. 

 

Questão 10 - 



 

Rekacewicz, P. Stock d’armes nucléaires en 2009. Disponível em:  

<http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/stocknucleaire>. Acesso em: 20 ago. 2010 (Adaptação). 

Analise os contextos geopolíticos mundiais que justificam os dados mostrados no gráfico. 

 

Questão 11 - 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, Tchecoslováquia, 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 do socialismo europeu. 

 

Questão 12 - Na atual conjuntura econômica mundial, os países componentes dos BRICS são 

responsáveis por dar dinamismo à economia mundial, já que os centros tradicionais estão com suas 

economias enfraquecidas. Entre 2003 e 2007, os BRICS foram responsáveis por 65% do crescimento 

econômico mundial. Quais os países que fazem parte dos BRICS? 
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