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EXERCÍCIO
L I S T A  D E

QUESTÃO 01  

“A globalização é, de certa forma, o ápice do processo 
de internacionalização do mundo capitalista. [...] No 
fim do século XX e graças aos avanços da ciência, 
produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas 
técnicas da informação, que passaram a exercer 
um papel de elo entre as demais, unindo-as e 
assegurando ao novo sistema técnico uma presença 
planetária. Só que a globalização não é apenas a 
existência desse novo sistema de técnicas. Ela é 
também o resultado das ações que asseguram a 
emergência de um mercado dito global, responsável 
pelo essencial dos processos políticos atualmente 
eficazes.”

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 23-24.

Considerando o enunciado anterior, sobre o processo 
de globalização na sociedade contemporânea, 
assinale a alternativa correta.

A A globalização é um processo exclusivamente 
baseado no desenvolvimento das novas técnicas 
de informação e sua origem está diretamente 
relacionada com a difusão e universalização do uso 
da internet, que se deu a partir do final da década de 
1990.
B Entre as características próprias da globalização 
temos a alteração profunda na divisão internacional 
do trabalho, em que a distribuição das funções 
produtivas tende a se concentrar cada vez mais em 
poucos países, como é o caso dos Estados Unidos 
e do Japão.
C Sobre as ações que asseguram a emergência do 
mercado global, o autor está se referindo à doutrina 
econômica neoliberal que, entre outros princípios, 
defende o fortalecimento do Estado e a intervenção 
estatal como reguladora direta dos mercados – 
industrial, comercial e financeiro.
D Atualmente, as relações econômicas mundiais, 
compreendendo a dinâmica dos meios de produção, 
das forças produtivas, da tecnologia, da divisão 

internacional do trabalho e do mercado mundial, 
são amplamente influenciadas pelas exigências 
das empresas, corporações ou conglomerados 
multinacionais.

E As estratégias protecionistas tomadas pelos 
governos em todo o mundo, dificultando a entrada de 
produtos estrangeiros em seus mercados nacionais, 
são consideradas como características marcantes 
do processo de globalização.

QUESTÃO 02  

A diferença sócio-econômica entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos é cada vez 
maior, agravada pela aceleração do processo de 
globalização econômica. O aumento da pobreza 
no mundo relaciona-se a vários fatores. Escolha a 
alternativa que melhor expressa essa realidade. 

A Utilização de políticas públicas paternalistas 
nos países pobres; controle da natalidade nos 
países ricos; diminuição da fome nos países 
subdesenvolvidos. 
B Aumento da concentração de renda; aumento 
dos postos de trabalho nos países do sul; pouca 
qualificação da população nos países mais pobres. 
C Políticas públicas que favorecem a distribuição 
de renda; igualdade das oportunidades entre os 
diferentes países; maior controle no processo de 
favelização nos países desenvolvidos. 
D Aumento da concentração de renda; fragilidade de 
políticas públicas favoráveis a distribuição de renda; 
desqualificação da mão-de-obra para o ingresso no 
mercado de trabalho nos países subdesenvolvidos. 
E Desemprego elevado nos países subdesenvolvidos; 
ocorrência, em todos os países do mundo, da 
modernização da produção industrial; maior 
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distribuição de terras nos países mais pobres.

QUESTÃO 03  

O que liga a floresta Amazônica, o aquecimento 
mundial e você?
Há muito tempo a floresta Amazônica é reconhecida 
como um repositório de serviços ecológicos, não só 
para os povos indígenas e as comunidades locais, 
mas também para o restante do mundo. Além disso, 
de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia 
é a única que ainda está conservada, em termos de 
tamanho e diversidade.
No entanto, à medida que as florestas são queimadas 
ou retiradas e o processo de aquecimento global 
é intensificado, o desmatamento da Amazônia 
gradualmente desmonta os frágeis processos 
ecológicos que levaram anos para serem construídos 
e refinados.
Ironicamente, enquanto as florestas tropicais úmidas 
diminuem continuamente, o trabalho científico 
realizado nas últimas duas décadas jogou um pouco 
de luz sobre os vínculos essenciais que existem 
entre a saúde das florestas tropicais e o resto do 
mundo [...].

 
WWF Brasil. Por que a Amazônia é importante? Disponível em: http://

www.wwf.org.br, Acesso em: 13/09/2013.

Sobre a Floresta Amazônica, considere as seguintes 
afirmações:
I. Evapotranspiração intensa e produção de umidade;
II. Vegetação densa e fechada;
III. Produção de oxigênio para o planeta;
Dentre as alternativas acima, aquela (s) que 
demarca (m) corretamente a importância da Floresta 
Amazônica para a biosfera é (são):

A I
B I e II
C I e III

D II e III
E I, II e III

QUESTÃO 04  

Química Verde pode ser definida como a criação, 
o desenvolvimento e a aplicação de produtos e 
processos químicos para reduzir ou eliminar o 
uso e a geração de substâncias nocivas à saúde 
humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes 
energéticas desenvolvidas pelo homem exercem, ou 
têm potencial para exercer, em algum nível, impactos 
ambientais negativos.

 
CORRÊA, A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.). Química Verde: fundamentos e 

aplicações. São Carlos: EdUFSCar, 2009.

À luz da Química Verde, métodos devem ser 
desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do 
ar causada especialmente pelas:

A hidrelétricas.
B termelétricas.
C usinas geotérmicas
D fontes de energia solar
E fontes de energia eólica.

QUESTÃO 05  

O lixo é um dos problemas ambientais mais 
preocupantes no âmbito das cidades, não só 
brasileiras, mas de todo o mundo. Por outro lado, 
gera emprego e renda. Sobre essa questão, assinale 
a opção correta.

A A produção de lixo cresce na razão inversa do 
poder aquisitivo das populações. Isso ocorre porque 
os segmentos de alto poder aquisitivo adotam 
posturas mais conscientes em relação ao destino de 
lixo.
B A participação do lixo orgânico em relação ao total 
de lixo produzido é menor nos bairros de baixo poder 
aquisitivo e maior nos bairros de classe média alta. 
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Isso decorre das diferenças na qualidade de nutrição 
entre os estratos populacionais.
C O Brasil figura entre os países do mundo que mais 
reciclam latas de alumínio e papelão, Esse resultado 
decorre da conscientização da população e da 
implantação de programas de coleta de lixo seletiva 
nas principais cidades brasileiras.
D O lixo representa uma fonte de trabalho e renda 
para uma população cada vez mais numerosa, 
sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil. 
Assim, muitas pessoas retiram do lixo coletado 
nas ruas e nos lixões a principal fonte de sua 
sobrevivência.
E O lixo produzido nas cidades brasileiras tem 
um destino apropriado. Verifica-se que, na grande 
maioria dos casos, ele é depositado em aterros 
sanitários tecnicamente adequados ou é incinerado.

QUESTÃO 06  
Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo 
complexo de energia à base de ventos, no sudeste 
da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, 
terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), 
total suficiente para abastecer uma cidade de 3 
milhões de habitantes.

MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na 

Bahia. Folha de S. Paulo, 2 dez. 2012.

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona 
a seguinte consequência para o sistema energético 
brasileiro:

A Redução da utilização elétrica
B Ampliação do uso bioenergético
C Expansão das fontes renováveis.
D Contenção da demanda urbano-industrial.
E Intensificação da dependência geotérmica.

QUESTÃO 07  

O potencial brasileiro para transformar lixo em 
energia permanece subutilizado — apenas pequena 
parte dos resíduos brasileiros é utilizada para 
gerar energia. Contudo, bons exemplos são os 

aterros sanitários, que utilizam a principal fonte 
de energia ali produzida. Alguns aterros vendem 
créditos de carbono com base no Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de 
Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, citada no 
texto, é o:

A etanol, obtido a partir da decomposição da matéria 
orgânica por bactérias.
B gás natural, formado pela ação de fungos 
decompositores da matéria orgânica.
C óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria 
orgânica pelas bactérias anaeróbias.
D gás metano, obtido pela atividade de bactérias 
anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.
E gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição 
de vegetais presentes nos restos de comida.

QUESTÃO 08 

Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva 
ácida”, descrevendo precipitações ácidas em 
Manchester após a Revolução Industrial. Trata-
se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono 
e enxofre na atmosfera que, ao reagirem com 
compostos dessa camada, formam gotículas de 
chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida 
não necessariamente ocorre no local poluidor, pois 
tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são 
levados pelos ventos, podendo provocar a reação em 
regiões distantes. A água de forma pura apresenta 
pH 7, e, ao contatar agentes poluidores, reage 
modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, 
o que provoca reações, deixando consequências.

 
Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 18 maio 2010 

(adaptado).

O texto aponta para um fenômeno atmosférico 
causador de graves problemas ao meio ambiente: 
a chuva ácida (pluviosidade com pH baixo). Esse 
fenômeno tem como consequência:
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A a corrosão de metais, pinturas, monumentos 
históricos, destruição da cobertura vegetal e 
acidificação dos lagos
B a diminuição do aquecimento global, já que esse 
tipo de chuva retira poluentes da atmosfera.
C a destruição da fauna e da flora, e redução dos 
recursos hídricos, com o assoreamento dos rios.
D as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão 
urbano, corroendo, em curto prazo, automóveis e 
fios de cobre da rede elétrica.
E a degradação da terra nas regiões semiáridas, 
localizadas, em sua maioria, no Nordeste do nosso 
país.

QUESTÃO 09  
Considerando os acontecimentos recentes e o 
cenário geopolítico global da atualidade, a charge 
faz uma crítica:

A ao expansionismo norte-americano no Oriente 
Médio e na Ásia.
B ao papel dos Estados Unidos no conflito entre 
judeus e palestinos.
C ao suposto combate a grupos terroristas que se 
revele em uma busca por petróleo.
D à posição da ONU de subserviência e inação 
perante a guerra civil na Líbia.
E à atuação da OTAN e os seus interesses 
estratégicos sobre a Primavera Árabe.

QUESTÃO 10 

No município de São Paulo, em uma região vizinha 
a cinco cidades em expansão e próxima à rodovia 

Raposo Tavares, existe uma grande área de 
remanescentes originais da Mata Atlântica. Essa 
região foi recentemente protegida por lei, com a 
criação de uma área de preservação ambiental, o 
Parque Tizo. O parque abriga espécies ameaçadas 
de extinção, como a araponga, o pica-pau rei e 
muitas espécies de plantas. Dentre os objetivos das 
políticas de preservação ambiental, indique qual 
deles pode ser atendido com a criação do Parque 
Tizo.

A Preservar a biodiversidade da região.
B Diminuir as causas do efeito estufa .
C Diminuir a contaminação ambiental.
D Preservar a comunidade local.
E Diminuir os efeitos do aquecimento global.
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