


01- “Podemos dizer que a agropecuária moderna

nasceu com a Revolução Industrial – ou seja, com a sociedade moderna – e a
aplicação gradativa dos métodos industriais, em especial a mecanização e a
produção em grande escala, no campo. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial,
especialmente nos anos 1960, que esse conceito de “agricultura moderna” passou a
ser empregado com mais frequência. Ele se popularizou com a chamada revolução
verde, aplicada a partir de 1966- 1967 em diversos países […]”.
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Assinale a alternativa que melhor define o conceito em destaque no texto:

a) trata-se de um processo revolucionário manifesto no meio agrário e que teve
como consequência a hegemonia da classe camponesa em países desenvolvidos.

b) é o processo de modernização do campo, com a implantação de novas técnicas
produtivas e científicas da produção agropecuária

c) relaciona-se com a dinâmica industrial, proporcionando a diminuição da
agricultura para as atividades relacionadas com o setor secundário da economia.

d) é a caracterização das novas estratégias de produção agrícola, marcadas pelo
predomínio da mão de obra assalariada e pelo cultivo de produtos exclusivamente
orgânicos.

e) é baseado na produção familiar com uma forte atuação do agronegócio.
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02- A fusão da Sadia com a Perdigão, em maio de 2009, resultou na criação da
Brasil Foods, décima maior empresa alimentícia do continente americano e
segunda do país. Esse evento é decorrente de uma estratégia das grandes
corporações e representa uma tendência mundial da atual fase do
capitalismo.
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A denominação da atual fase do capitalismo e uma justificativa para a adoção
dessa estratégia estão indicadas em:

a) liberal - redução dos preços das mercadorias

b) monopolista - ampliação da participação no mercado.

c) monetarista - diminuição dos custos de comercialização

d) concorrencial - aumento da escala de compras da companhia

e) monopolista - redução de multinacionais no mercado
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03 - “(...) o processo de ocupação
espacial da população brasileira, nos
últimos 56 anos, foi pautado por uma
desruralização e pela concentração da
população nas áreas urbanas. Esse
fenômeno não se deu de forma
homogênea no espaço nacional. As
diferenças regionais estão fortemente
associadas às diferenças nos timings em
que os fenômenos ocorreram em cada
região, os quais, por sua vez, decorreram
das especificidades regionais (…)”.
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O fragmento acima descreve alguns pontos da dinâmica demográfica
brasileira na segunda metade do século XX. Nesse caso, as
expressões desruralização e concentração da população nas áreas
urbanas fazem referência, respectivamente,

a) às migrações inter-regionais e à expansão das cidades.

b) ao êxodo rural e às migrações intraurbanas.

c) ao êxodo rural e ao processo de metropolização.

d) às migrações internas e ao início da urbanização brasileira.

e) às migrações inter-regionais e ao processo de metropolização.
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04- Um dos principais tipos de migrações internacionais 

existentes é a chamada “fuga de cérebros”, que consiste:
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a) na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países
estrangeiros, geralmente mais desenvolvidos.

b) na migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como
em intercâmbios e cursos de capacitação.

c) na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos
profissionais de alta capacidade e boa formação escolar.

d) no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande
conhecimento para outros países.

e) no tráfico internacional de órgãos e pessoas, responsável pela morte de
muitos imigrantes, geralmente ilegais
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05- Leia o texto seguinte, sobre a questão das migrações internacionais e dos
refugiados. Em relação ao passado, há pelo menos três fatores que modificaram a
abordagem sobre a temática dos refugiados: o fim da guerra fria, os atentados de
11 de setembro e o acirramento dos fluxos migratórios internacionais (...) A queda
do Muro de Berlim reduziu as razões ideológicas que estavam na origem do
compromisso de alguns países em abrigar refugiados e refugiadas. Por sua vez, os
atentados das Torres Gêmeas de Nova York provocaram um endurecimento das
políticas imigratórias, inclusive aos solicitantes de proteção internacional.
Finalmente, a intensificação dos fluxos migratórios, além de exarcebar medos e
preconceitos xenófobos, contribui para dificultar os procedimentos de
determinação da condição de refugiados.
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(Marinucci, R. & Milesi, R. Migrações Internacionais Contemporâneas. 
Instituto Migrações e Direitos Humanos. [www. migrante.org.br]. 

Acessado em 02.09.2005.) 
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O texto faz referência à questão dos refugiados e das migrações internacionais.
Sua leitura permite-nos afirmar que:

a) A queda do muro de Berlim e o atentado das Torres Gêmeas de Nova Iorque, por
terem a mesma motivação ideológica, provocaram o endurecimento na concessão
de asilo a refugiados.
b) O compromisso de alguns países em abrigar refugiados durante a Guerra Fria
decorria da orientação políticoideológica, por isso as concessões de abrigo
ocorriam entre os países de um mesmo bloco político-ideológico.
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c) Os preconceitos xenófobos contra refugiados decorrem do fato de que estes têm
sido responsabilizados por ataques terroristas recentes, ocorridos em países
receptores de migrantes.
d) O aumento do fluxo migratório, baseado sobretudo em razões de ordem
econômica, fez endurecer as políticas de recepção, o que acaba se refletindo na
redução de concessões de asilo a refugiados.
e) Com o fim da Guerra Fria e a redução dos conflitos armados, quase não há
populações na condição de refugiados e sim migrantes econômicos que se
“disfarçam” de refugiados para entrarem legalmente em outros países.
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06- “A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o
significado de ação recíproca que ocorre entre emissor e receptor da mensagem, mas
sim faz parte do ato comunicativo, estando integrada a ele. É uma nova maneira de
aprender e agir, é construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com
isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes”.
A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico, no
momento atual da história, assinala o conceito de:

a) espaço digital
b) espacialidade em rede
c) territórios virtuais
d) meio técnico-científico informacional
e) espaço físico-virtual
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07- “Ampliando sua participação no mercado de forma surpreendente, o Facebook, de
Mark Zuckerberg, vem inovando com aquisições extremamente vantajosas nos últimos
anos. Seu fundador e proprietário já anunciou em seu perfil na rede social, há alguns anos,
a compra do _______________, aplicativo gratuito que permite colocar filtros em fotos e
compartilhá-las em sites. Já no início de 2014, foi anunciada a aquisição do
__________________, definido no comunicado do próprio Facebook como ‘companhia de
mensagens móveis em várias plataformas com rápido crescimento’.” Assinale a alternativa
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) Vimeo / Viber
B) YouTube / WeChat
C) Instagram / WhatsApp
D) Vine / Nimbuzz Messenger
E) YouTube / WhatsApp
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08- A charge revela uma crítica aosmeios de comunicação, em
especial à internet, porque
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a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento.

b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais.

c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado.

e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de
relações sociais.
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09- Observe o mapa da península da Coreia e a sua divisão política:
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A comparação entre as duas Coreias é inevitável, tão próximas fisicamente e tão
distantes na ideologia. A condição de vida da população não é diferente apenas
em relação aos direitos, mas a qualidade de vida em si, enquanto a renda per
capita anual da Coreia do Sul é de $ 33.000, a Coreia do Norte tem a renda per
capita anual de $1.800. A condição apresentada acima é fruto direto da
influência que o Sudeste Asiático sofreu na segunda metade do século XX e que
ainda possui raízes fortes nas quase guerras que sempre aparecem em
discussões internacionais sobre as Coreias. Marque a opção que mostra
corretamente as influências geopolíticas que interferiram nas questões
coreanas:
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a) Concorrência territorial existente no século XX representava a prática
neocolonialista que as potências europeias exerceram no mundo periférico.
b) Busca por novos mercados fez com que os países se fechassem em blocos
regionais de comércio e criassem assim laços de apoio militar.
c) O caminho de negociações mudou totalmente com o final da Segunda Guerra
Mundial e o predomínio de negociações pacíficas exercidas pela OTAN.
d) A bipolaridade de influências do pós-guerra levou a uma nova conjunção de
poderes representados pelos conselhos de segurança e pelo apoio militar.
e) As disputas locais não se inserem no contexto de globalização vivido em setores
como economia e comunicação, por isso, as questões como a das Coreias não
interferem outros países.
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10- “Pesquisa feita pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) indicou os
pontos mais quentes do Recife, as chamadas 'ilhas de calor'. O resultado do
estudo aponta que, em um mesmo ambiente, a temperatura chega a variar até 13
graus. Em março deste ano, os meteorologistas registraram até seis graus acima da
temperatura média esperada para omês”.
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Entre os aspectos ligados ao surgimento do fenômeno das ilhas de calor, podemos
destacar:

a) a intensificação do aquecimento global
b) a remoção da vegetação em áreas rurais
c) a verticalização dos centros urbanos com grande concentração de concreto
d) a expansão desmedida de áreas verdes
e) a ampliação das áreas periféricas
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