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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.
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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.
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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.
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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.
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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
distribuição de terras nos países mais pobres.
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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.
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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
B
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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.
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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. B
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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. 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.
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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.
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