LISTA DE EXERCÍCIO EXTRA – 2º ANO
GEOGRAFIA
PROF. ECIO A RICCI
1. (Unesp 2017) Com o fim da Guerra Fria, os EUA formalizaram sua posição hegemônica.
Sem concorrência e se expandindo para as antigas áreas de predomínio socialista, o
capitalismo conheceu uma nova fase de expansão: tornou-se mundializado, globalizado. O
processo de globalização criou uma nova divisão internacional do trabalho, baseado numa
redistribuição pelo mundo de fábricas, bancos e empresas de comércio, serviços e mídias.
Loriza L. de Almeida e Maria da Graça M. Magnoni (orgs.). Ciências
humanas: filosofia, geografia, história e sociologia, 2016. Adaptado.

Dentre as consequências do processo de globalização, é correto citar
a) o nascimento do governo universal e democrático.
b) a pacificação das relações internacionais.
c) o enfraquecimento dos estados-nações.
d) a abolição da exploração social do trabalho.
e) o nivelamento econômico dos países.
2. (Unicamp 2017) A presença de empresas globais que dominam o mercado de tecnologia no
mundo costuma gerar atritos com os governos nacionais e impactos de diferentes dimensões
em sua indústria cultural e na privacidade dos indivíduos. Diante do poder dessas grandes
empresas, os Estados nacionais buscam estabelecer regras antitrustes para o setor.
Adaptado de Farhad Manjoo, The New York Times/Folha de São Paulo, 11/06/2016, p. 1 e 2.

Com relação ao poder econômico e político das empresas globais de tecnologia digital e as
ações dos governos nacionais, é correto afirmar que:
a) A tecnologia digital representou uma expressiva reestruturação da ordem global. Houve
maior democratização da circulação de informações pela internet e os Estados nacionais
perderam totalmente o controle do conteúdo transmitido pelas redes digitais.
b) O poder das grandes empresas de tecnologia predomina apenas nos países pobres, cujos
Estados dispõem de limitadas legislações para o controle desses grupos econômicos em
seus territórios, sobretudo no que diz respeito às mídias globais.
c) As leis antitrustes surgiram no final do século XX e foram criadas pelos Estados nacionais
para o controle do poder econômico das empresas globais do mercado de tecnologia digital,
setor que costuma desenvolver práticas de mercado anticompetitivas.
d) As empresas de tecnologia digital formam verdadeiros oligopólios e controlam diversas
redes informacionais; apesar disso, elas ainda dependem das legislações dos Estados
nacionais para a atuação nos territórios e comercialização dos seus produtos.
3. (Enem 2016) Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem
dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Grande parte dos
países da América Latina, por exemplo, depende hoje das remessas de seus imigrantes. Para
se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelaram que somente
os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. No México,
segundo maior volume de divisas, esse valor chega a 9,9 bilhões de dólares e nas Filipinas, o
terceiro, a 8,4 bilhões.
HAESBAERT. R.; PORTO-GONÇALVES, C. W. A nova des-ordem mundial.
São Paulo: Edunesp, 2006.

Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo descrito, na transição
do século XX para o século XXI, foi o(a)
a) integração de culturas distintas.
b) avanço técnico das comunicações.
c) quebra de barreiras alfandegárias.

d) flexibilização de regras trabalhistas.
e) desconcentração espacial da produção.
4. (Unesp 2016) Imagine que você entrou numa loja de eletrodomésticos e em instantes um
vendedor lhe oferece uma geladeira exatamente como a que você pesquisou na internet pouco
tempo antes. Ou uma empresa que aumentou a previsão de demanda de um determinado
produto com base em dados estatísticos coletados em tempo real, elevando sua participação
de mercado. Essas situações são possíveis com um fenômeno que vem ganhando cada vez
mais força no mundo dos negócios: o big data. Com um volume cada vez maior de dados
disponibilizados na internet, as empresas de tecnologia desenvolveram sistemas capazes de
capturar esses dados e analisá-los.
(www.folha.com.br. Adaptado.)

A operação de sistemas inteligentes, como o apresentado pelo excerto, é possibilitada pelo
desenvolvimento de redes técnicas que modificam as relações sociais e o modo de vida das
pessoas. O meio geográfico correspondente a essa condição é chamado
a) meio comercial-informacional.
b) meio informacional.
c) meio técnico-científico.
d) meio técnico-científico-informacional.
e) meio técnico-comercial-informacional.
5. (Uece 2016) Leia atentamente o seguinte excerto sobre globalização:
“A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira, articulando capital, tecnologia,
força de trabalho, divisão do trabalho social e outras forças produtivas. Acompanhada pela
publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a indústria cultural, misturadas em jornais, revistas,
livros, programas de rádio, emissões de televisão, videoclipes, fax, redes de computadores e
outros meios de comunicação, informação e fabulação dissolve fronteiras, agiliza os mercados,
generaliza o consumismo”.
IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro: Editora Civilização, 2002. p. 19.

Considerando o processo de globalização, analise as afirmações abaixo e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
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) A tecnologia é apontada como um dos principais fatores responsáveis pela consolidação
da globalização no século XX.
) O processo de globalização vai além do campo econômico, possuindo também um forte
componente cultural.
) Provoca a desterritorialização e a reterritorialização de coisas, pessoas e ideias,
promovendo o redimensionamento de espaços e do tempo.
) No mundo globalizado, os trabalhadores perderam espaço para as máquinas devido à
necessidade de produzir-se mais e de forma mais eficiente a um custo mais baixo.

A sequência correta, de cima para baixo, é
a) V, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) F, F, V, V.
d) V, V, V, V.
6. (Uece 2015) Sobre a geografia política do mundo atual, assinale a afirmação correta.
a) A partir da década de 1990, países emergentes como Argentina e México lideram o bloco de
países periféricos no que concerne aos interesses do bloco latino-americano.
b) A atual crise econômica mundial expõe a fragilidade momentânea da economia europeia,
gerando, portanto, uma nova cartografia e favorecendo o surgimento de novos Estados
como o país Basco e a Calábria.

c) A formação de um bloco de países conhecidos por BRICS – Brasil, Rússia, Índia, África do
Sul e China provocou o retorno à unilateralidade, tendo em vista a profunda crise de
economias sólidas representadas pela Europa e pelos Estados Unidos.
d) Com o advento da globalização, os meios técnico-científicos produziram meios para um
reordenamento dos espaços mundiais, tendo a internet um papel fundamental para a
disseminação de movimentos além-fronteiras.
7. (Enem PPL 2015) Não acho que seja possível identificar apenas com a criação de uma
economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos
olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos
técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não
apenas o comércio, em escala internacional.
HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito.
São Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado).

Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a
a) criação de uniões aduaneiras.
b) difusão de padrões culturais.
c) melhoria na infraestrutura de transportes.
d) supressão das barreiras para comercialização.
e) organização de regras nas relações internacionais.
8. (Enem 2015) No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um
sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre
as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado
que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa.
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado).

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das
transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em:
a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral.
b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais.
c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados.
d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal.
e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego.
9. (Cefet MG 2015) Analise os fragmentos seguintes.
I. O capitalismo concorrencial buscou a unificação do planeta, mas apenas obteve uma
unificação relativa, aprofundada sob o capitalismo monopolista, graças aos progressos
técnicos alcançados nos últimos dois séculos, possibilitando uma transição para a situação
atual do neoliberalismo.
II. Estamos diante de um novo “encantamento do mundo”, no qual o discurso e a retórica são o
princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da informação são insidiosos, já que a
informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca instruir, e um outro, pelo qual ela
busca convencer.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.
Rio de Janeiro: Record, 2008.

Os dois fragmentos apresentam alterações na configuração do capitalismo na atualidade.
Nessa perspectiva, são consequências das mudanças descritas nesses textos, EXCETO a(o)
a) aprofundamento da demanda científica pelos conglomerados industriais.
b) generalização do acesso à comunicação pela população dos países emergentes.
c) interferência na pauta das pesquisas acadêmicas pelo mercado competitivo.

d) busca crescente das transnacionais pelos serviços do setor de economia criativa.
e) incremento no controle seletivo dos dados para circulação pelas empresas globais.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

A partir da leitura e análise do texto, responda a(s) questão(ões).
UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL
“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências
político-econômicas no mundo. Essa nova forma de organização mundial, baseada na
existência de redes, fluxos e conexões, exige mudanças no método [...] de agrupar e separar
territórios. [...]
Essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu
maior integração internacional e criou um novo espaço [...], o “território-mundo”, composto de
uma sociedade mundial que compartilha os mesmos valores. A integração cada vez maior dos
Estados e a soberania de um país através de um grupo [...] são demonstradas pela força dos
blocos econômicos, que estabelecem uma concorrência acirrada entre si para manter a
influência sobre seus parceiros comerciais. [...]
Identifica-se um novo movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir
de redes integradas ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado [...] e
a reconfiguração dos territórios devido a mudanças nas relações de poder e ao hibridismo
cultural”.
(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/um-momento-dedesordem-mundial. Acesso em: 23/08/14.)

10. (Uepa 2015) Conforme o texto, “[...] o capitalismo globalmente integrado é demonstrado
pela força dos blocos econômicos, que estabelecem uma concorrência acirrada entre si para
manter a influência sobre seus parceiros comerciais. Nesse processo, interesses econômicos e
políticos se mesclam o tempo todo”, estabelecendo uma nova ordem geopolítica que, na etapa
contemporânea, caracteriza-se pelo (a):
a) eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais
e o surgimento do domínio das tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e
subdesenvolvidos.
b) surgimento de áreas de livre comércio como reservas de mercado para multinacionais,
disputadas entre os países centrais, representados pelos EUA, e pelos países periféricos,
representados pela União Europeia.
c) divisão do mundo em Blocos Internacionais de Poder que formavam os três mundos:
Primeiro Mundo (capitalistas desenvolvidos), Segundo Mundo (emergentes) e Terceiro
Mundo (transição do socialismo para o capitalismo) em função da disputa por mercado entre
os países.
d) regionalização dos países em blocos econômicos que evidenciou novos centros de poder,
como o Japão e a União Europeia, e tensões entre interesses políticos e econômicos dos
países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
e) reorganização dos países do mundo em região Central, onde se agrupam os países
desenvolvidos que constituem a área de influência dos Estados Unidos e a região Periférica,
que reúne países sob a influência da União Europeia devido à intensa disputa por territórios.
11. (Uepa 2014) “A história do homem sobre a Terra é a história de uma rotura progressiva
entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo,
o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, armando-se de
novos instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza artificializada marca uma grande
mudança na história humana da natureza. Hoje, com a tecnociência, alcançamos o estágio
supremo dessa evolução.”
SANTOS, Milton.Técnica,espaço,tempo: Globalização e meio técnico científico informacional.
Hucitec. São Paulo,1998. p. 17.

O texto tem como temática aspectos da relação homem-natureza em diferentes épocas. A
partir do mesmo e utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa correta
sobre esta relação.
a) O avanço do meio técnico-científico informacional possibilitou uma maior preservação da
natureza, haja vista que as indústrias modernas utilizam tecnologia que restringe a poluição
ambiental, além do fato de que, nas sociedades contemporâneas, há maior preocupação
com a preservação do meio ambiente.
b) As sociedades contemporâneas têm um grande consumo de energia devido ao emprego de
tecnologias que facilitam a comunicação, levando muitos países à maior exploração das
fontes energéticas com redução dos impactos ambientais, principalmente nos rios e
florestas, graças à utilização de tecnologias modernas na apropriação dos recursos naturais
renováveis.
c) A tecnociência tem entre seus princípios básicos a utilização intensa da mão de obra
humana, o estímulo à preservação da natureza e redução da ação do homem sobre esta,
que ainda se apresenta impotente frente às grandes tragédias da natureza, a exemplo dos
furacões e tsunamis.
d) Nas sociedades primitivas, cada grupo humano construía seu espaço de vida com as
técnicas que inventava para tirar da natureza os elementos indispensáveis à sua
sobrevivência; organizava a produção, sua vida social e o espaço geográfico na medida de
suas próprias forças e necessidades.
e) Nos dias atuais, os objetos tecnológicos que nos servem são cada vez mais técnicos,
criados para atender finalidades específicas, facilitando as comunicações, mudando as
relações sociais, interpessoais e com a natureza, graças às políticas estatais de diversos
países estimulados pelas Conferências Mundiais sobre o Meio Ambiente, a exemplo da
Rio+20.
12. (Uerj 2013)
3ª do plural (Engenheiros do Hawaii)
Corrida pra vender cigarro
Cigarro pra vender remédio
Remédio pra curar a tosse
Tossir, cuspir, jogar pra fora
Corrida pra vender os carros
Pneu, cerveja e gasolina
Cabeça pra usar boné
E professar a fé de quem patrocina
Querem te matar a sede, eles querem te
sedar
Eles querem te vender, eles querem te
comprar

(...)
Corrida contra o relógio
Silicone contra a gravidade
Dedo no gatilho, velocidade
Quem mente antes diz a verdade
Satisfação garantida
Obsolescência programada
Eles ganham a corrida antes mesmo da
largada
(...)

letras.terra.com.br
Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram o
resultado da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do consumo. A
crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte
estratégia própria do atual modelo produtivo toyotista:
a) aceleração do ciclo de renovação dos produtos
b) imposição do tempo de realização das tarefas fabris
c) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias
d) padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia
13. (Unesp 2017)

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da
globalização, identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das
multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia.
14. (Fgv 2016) Este ano, Papai Noel não virá de trenó; este ano, ele chegará de navio.
Para alegria das crianças, dos pais e dos comerciantes – e desespero dos industriais europeus
–, as montanhas de jogos, de objetos de decoração, de calendários e uma infinidade de
presentes possíveis e imagináveis chegaram a Suffolk (Inglaterra) nesse sábado, 4 de
novembro, a bordo do gigantesco Emma Maersk, proveniente da China. O Emma Maersk, cuja
tripulação é composta por 13 homens, transporta 11.000 contêineres e é uma testemunha da
transferência de indústrias manufatureiras da Europa e dos Estados Unidos para a China. O
navio retornará rapidamente para a China, mas, em lugar de transportar jogos e computadores,
levará o lixo do que foi consumido no Natal. Os dejetos de plástico tornaram-se um dos
produtos de exportação para a China, e, uma vez reciclados, estarão nos novos jogos e
presentes que o Emma Maersk irá trazer para o próximo Natal.
Adaptado de VIDAL, J. Apud Courrier International, nº 836, 2006.

Com base no texto e nos mapas,
a) justifique a afirmação: O contêiner é o símbolo da mundialização das trocas comerciais;
b) indique os fatores responsáveis pela transferência das indústrias manufatureiras da Europa
e dos Estados Unidos para a China;
c) relacione a sociedade de consumo com o mercado mundial de sucata.
15. (Ufpr 2015) Com a globalização, ampliaram-se os horizontes geográficos e os incentivos
das multinacionais para segmentar suas cadeias produtivas e redistribuir a localização de suas
fábricas em diversos países. As etapas de produção que agregam menos valor a um produto
podem ser transferidas para países onde os salários são mais baixos, enquanto as etapas que
agregam mais valor permanecem em países com níveis salariais mais altos. O Brasil, porém,
não tem se beneficiado dessa tendência. Enfrentamos, ao contrário, uma ameaça concreta de
desindustrialização.
Adaptado de GUEDES, P. “Olho nos banqueiros e nos políticos!” Revista Época, 09 abr. 2012.
Caracterize o que é globalização, indique dois países que, nas últimas décadas, vêm se
destacando como destino de investimentos industriais e, por fim, explique por que a ascensão
desses países põe o Brasil sob o risco de uma desindustrialização.

16. (Ufg 2013) Uma das características da globalização capitalista é a uniformização dos
padrões de consumo. Para tanto, os shopping centers transformaram-se em espécies de
templos, onde marcas de produtos de todo o mundo estão concentradas à disposição dos
consumidores, aproximando os lugares e uniformizando costumes. A intensa publicidade das
marcas distribuiu por outros centros comerciais essa nova forma e ampliou a padronização
para camadas sociais mais baixas. Com base no exposto,
a) identifique o mecanismo comercial adotado no processo de globalização capitalista que
possibilita que essa padronização se materialize;
b) cite dois elementos essenciais que contribuíram para esse processo de padronização.

