
 

 

 

QUESTÃO 01. 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 02. 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) 
 
Assinale a alternativa que aponta essa característica em 
comum: 
 
a) Foram áreas atingidas por intensas tormentas 
provocadas pelo aquecimento global. 
b) Apresentam grandes concentrações humanas. 
c) São locais onde ocorreram atentados praticados pela 
Al Qaeda. 

d) Foram sede de reuniões da OMC, em que houve 
intensos protestos. 
e) Possuem os centros produtores ou financeiros do 
petróleo. 
 
QUESTÃO 03. A partir da Revolução Industrial, cada 
vez mais o processo de acumulação de capital se 
internacionaliza. Esse processo, atualmente, tem se 
caracterizado por: 
a) Alianças econômicas comerciais bem-sucedidas 
entre países ricos e pobres. 
b) Programa internacional para o desenvolvimento e a 
industrialização dos países pobres. 
c) Intervenção da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) no sentido de democratizar as relações 
comerciais entre os países. 
d) Velocidade do desenvolvimento, no cenário 
internacional, dos países emergentes, na produção e no 
consumo. 
e) Aprofundamento da divisão do trabalho entre países 
e crescimento da industrialização associada ao 
endividamento dos países pobres. 
 
QUESTÃO 04.  Anualmente, a ONU divulga, em meados 
ou no fim de cada ano, a famosa lista do IDH. Sobre o 
IDH brasileiro, analise as assertivas a seguir: 
I. No IDH, leva-se em consideração a expectativa de 
vida, o tempo de escolaridade e a renda per capita. 
II. O IDH do Brasil vem evoluindo lentamente, fazendo 
com que o país apresente um índice igual a países em 
desenvolvimento, podendo-se considerá-lo um país 
emergente. 
III. Em razão de seu crescimento econômico contínuo, 
pode-se afirmar que o IDH brasileiro já é homogêneo em 
todo o território nacional. 
Estão corretas as assertivas: 
 
a) I, II e III 
b) II e III 
c) I e III 
d) I e II 
e) somente a III 
 
QUESTÃO 05. O índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) é uma medida comparativa usada para classificar 
a qualidade de vida oferecida por um país aos seus 
habitantes, levando em consideração três dimensões 
básicas do desenvolvimento humano: renda, educação 
e saúde. 
 
O IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais 
desenvolvido é o país. 
Analise a tabela a seguir: 
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QUESTÃO 06. As novas máquinas são capazes de 
realizar funções que vão desde a extração de matéria-
prima até a distribuição do produto final e a realização 
de serviços. Os computadores e robôs não são usados 
para criar novos produtos, como os teares a vapor ou os 
tornos movidos a motor elétrico, mas, sim, para 
desempenhar atividades antes executadas por pessoas. 
 

 

 

 
 
As empresas multinacionais e de informatização, ao 
substituírem a mão de obra humana, contribuem para a 
eliminação de postos de trabalho, o que amplia o 
desemprego. Em muitos ramos, quase desapareceram 
os operários tradicionais. Em outras palavras, as novas 
tecnologias de produção, somadas a diversas razões de 
ordem econômica e social, podem levar ao fim de uma 
sociedade organizada com base no trabalho humano. 

Vale lembrar que, atualmente, o mundo ruma 
para a direção de uma nova forma de produzir e para 
uma nova forma de organização social. Estamos 
ingressando numa revolução que mobiliza as ciências 
da vida sob a forma da biotecnologia, assim como várias 
áreas das ciências exatas e de outros ramos do 
conhecimento e que responde pelo nome de 
nanociência ou nanotecnologia. 
 
O título mais adequado a esse texto é: 
 
a) Rumo à quarta Revolução Industrial. 
b) História da Indústria no Brasil. 
c) Passagem do capitalismo comercial para o industrial. 
d) Características do capitalismo monopolista. 
e) Atuação das transnacionais 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pode-se concluir corretamente que 
 
a) a Etiópia, por contar com a qualidade nos serviços de saúde e de saneamento ambiental, ampliou a expetativa 
de vida de seus habitantes. 
b) o Zimbábue apresenta a média de anos de escolaridade igual à do Brasil e tem o Rendimento Nacional Bruto 
superior ao da Etiópia 
c) Cuba, apesar de ter o rendimento nacional bruto elevado, não investe no setor educacional e na saúde de sua 
população. 
d) a Argentina, por estar em crise econômica, apresenta os índices de renda, educação e saúde inferiores aos do 
Brasil. 
e) a Noruega tem a maior classificação no IDH por, entre outros fatores, garantir vários anos de escolaridade para 
seus habitantes. 
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