
 

 

 

QUESTÃO 01. “— O primeiro ministro de Israel 
Benjamin Netanyahu e o presidente da Autoridade 
Nacional Palestina (ANP) Mahmoud Abbas estão 
trabalhando duro e abordando as principais questões 
no Oriente Médio, nas negociações de paz — disse, 
nesta quarta-feira, a secretária de Estado dos 
Estados Unidos, Hillary Clinton. [...]” (ABBAS E 
NATANYAHU TRABALHAM DURO NAS 
NEGOCIAÇÕES DE PAZ, DIZ HILLARY. Disponível 
em: <http://estadão.com.br/notícias/internacinal>. 
Acesso em: 15 set. 2010.) 
A região do Oriente Médio e, mais precisamente, na 
área de conflitos citada no texto acima, as notícias 
parecem sempre ter o mesmo foco: negociação de 
paz, mesmo sem grandes avanços. Sobre essa 
região e seus conflitos, assinale a alternativa 
verdadeira: 
 
a) No Oriente Médio, estão os principais lençóis 
petrolíferos do globo, cuja exploração atende 
basicamente o abastecimento do mercado interno em 
diferentes países. 
b) Vários conflitos já ocorreram na região estratégica 
do Golfo Pérsico, como a Guerra do Golfo, onde o Irã 
invadiu o Kuweit para obter uma saída estratégica 
para o comércio com a Europa. 
c) A posição estratégica dos estreitos e canais não 
representa, no século XXI, um ponto importante para 
a circulação e transporte do petróleo para 
abastecimento do mercado europeu, norte da África e 
outras partes 
do mundo, devido ao avanço das tecnologias no setor 
de transporte e comunicação mundiais. 
d) Com exceção do setor petroquímico, a indústria do 
Oriente Médio é, em geral, muito expressiva, 
utilizando como fonte de energia o petróleo e a 
tecnologia avançada, que é controlada pelas grandes 
empresas transnacionais. 
e) O estado de Israel, em conflito com os palestinos, 
foi criado no período pós Guerra Fria, quando a ONU 
aprovou um plano de partilha da Palestina que previa 
a criação de um estado judeu e um estado árabe. 
 
QUESTÃO 02. - O Brasil é um dos países que 
apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do 
mundo, o que justifica, em partes, o fato de esse tipo 
de energia ser bastante utilizado no país. As usinas 
hidrelétricas são bastante elogiadas por serem 
consideradas ambientalmente mais corretas do que 
outras alternativas de produção de energia, mas vale 
lembrar que não existem formas 100% limpas de 
realizar esse processo. 

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, 
uma vantagem e uma desvantagem das 
hidroelétricas. 
 
a) não emitem poluentes na atmosfera; porém não 
são muito eficientes. 
b) são ambientalmente corretas; porém interferem 
diretamente no efeito estufa. 
c) a produção pode ser controlada; porém os custos 
são muito elevados. 
d) ocupam pequenas áreas; porém interferem no 
curso dos rios. 
e) a construção é rápida; porém duram pouco tempo. 
 
 
QUESTÃO 03. A maior incidência de radiação 
ultravioleta na superfície da Terra está relacionada ao 
fenômeno conhecido por 
 
a) efeito estufa. 
b) ilha de calor no meio urbano. 
c) domo de poluição atmosférica. 
d) aquecimento global. 
e) destruição da camada de ozônio. 
 
QUESTÃO 04. Sobrevoando o Oceano Ártico, a 
sensação era de estar diante de um espelho gigante, 
estilhaçado em milhões de pedacinhos. Em vez de 
vidro, placas de gelo quebradas, resquícios dos 
últimos dias de verão, refletiam de forma descontínua 
os raios de sol. Vistos do alto, de um helicóptero, os 
pedaços, já frágeis, ocupavam quilômetros de mar, 
mas, a cada minuto, ondas engoliam mais um trecho 
da cobertura branca. Diante dos nossos olhos, a 
geleira que cerca o Polo Norte se desfazia, 
materializando números que, no dia 27 de agosto 
[2012], já haviam acionado o alarme sobre a situação. 
Este ano, foi registrado o recorde de derretimento da 
cobertura de gelo no oceano, desde que as medições 
começaram a ser feitas, em 1979. 
(www.ihu.unisinos.br/noticias/514247-artico-registra-
recorde-de-degelo-e- -aquece-disputa-internacional) 
 
Considerando as informações do texto e os 
conhecimentos sobre a região do Polo Norte, é 
correto afirmar que o crescente derretimento das 
geleiras árticas apresenta como uma de suas 
consequências geopolíticas 
 
a) a tentativa de povos nativos da região, como os 
inuits (esquimós), de criar um Estado autônomo. 
b) o retorno das divergências políticas entre os 
Estados Unidos e a Rússia, semelhante à época da 
Guerra Fria. 
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c) a disputa entre as potências econômicas sobre o 
petróleo e outros recursos naturais existentes na 
região. 
d) a expressiva circulação de navios mercantes 
chineses na região, o que tem gerado protestos da 
Rússia e da Suécia. 
e) a tentativa de criação de um Conselho de 
segurança do Ártico, composto pelo G8 mais a China 
e a Coreia do Sul. 
 
QUESTÃO 05. A análise do mapa e os 
conhecimentos sobre a OMC, organização 
internacional que dispõe, atualmente, de mais de 150 
países membros, envolvidos com as questões de 
comércio internacional, permitem afirmar: 

 
 

a)  O principal objetivo da organização é normatizar e 
ampliar o comércio internacional. 

b)  A organização tem sua sede localizada na Itália, 
em Roma, e foi criada para substituir o Pacto de 
Varsóvia, após a Segunda Guerra Mundial. 

c) A OMC agrega todos os países da África, da 
Europa e da América, com exceção do Caribe. 

d)  A atuação da Instituição é pautada em acordos 
bilaterais entre os blocos regionais, o que favorece 
o protecionismo e aumenta as restrições. 

e) A OMC realiza conferências mundiais a cada cinco 
anos e conseguiu eliminar o protecionismo no 
comércio internacional. 

 
QUESTÃO 06. A tira apresentada faz referência 

 

 
a) ao capitalismo selvagem, durante o qual o 
empresariado fez as primeiras concessões aos 
trabalhadores industriais. 
b) às relações de trabalho existentes no mundo 
bárbaro durante a Alta Idade Média. 
c) ao capitalismo, quando os artesãos 
desempregados pela Revolução Industrial Inglesa 
recorreram a métodos violentos para se recolocarem 
no mercado de trabalho. 
d) às relações de trabalho vigentes no sistema 
socialista, que concede aos trabalhadores autonomia 
na fixa cão de seus direitos. 
e) aos direitos trabalhistas, conquistados 
gradualmente pelos trabalhadores e sindicatos a 
partir da segunda metade do século XIX e, sobretudo 
no século XX. 
 
QUESTÃO 07. Observe o mapa e a charge 
apresentados a seguir: 
 

 
 

 
A partir do mapa e dos conhecimentos sobre a 
mobilidade espacial das populações no mundo, pode-
se afirmar que: 
 

a) As melhorias trazidas pela globalização vêm 
garantindo a mobilidade espacial cada vez 
maior das populações carentes em todas as 
partes do mundo. 
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b) As metrópoles dos países ricos são hoje os bolsões 
de maior segregação espacial e acesso mais restrito, 
sobretudo para migrantes africanos. 
c) Os contextos de forte desigualdade e exclusão 
social geram fortes restrições de acesso a espaços de 
diferentes regiões do planeta. 
d) Há zonas do planeta com altos índices de 
população marginalizada e reclusa em seu próprio 
território, caso dos países da América do Norte. 
e) O acesso seletivo ou fechado a determinados 
países revela as novas estratégias competitivas entre 
as empresas da esfera global. 
 
QUESTÃO 08. Com o fim da União Soviética, no 
início da década de 1990, surge uma nova ordem 
mundial que se caracteriza pela 

 

 
a) ampliação do Estado do bem-estar social. 
b) intensificação dos poderes da OTAN e do Pacto de 
Varsóvia. 
c) formação de blocos econômicos regionais. 
d) intervenção do Estado na economia e estatização 
de empresas. 
e) oposição política e econômica entre os blocos do 
Leste e do Oeste. 
 
 
QUESTÃO 09. Estas regiões possuem uma 
característica em comum: 
I. Porção ocidental do Paquistão 
II. Fronteira norte do Afeganistão 
III. Cidade de Nova York 
IV. Metro de Londres 
V. Sistema ferroviário de Madri (Espanha). 
VI. Centro turístico de Mumbai (Índia) 
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