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QUESTÕES PARA 
APROFUNDAMENTO DO CONTEÚDO
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1.(ENEM) O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados
do mundo (EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União
Europeia e os principais emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul,
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia).
Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e
consulta.

ALLAN, R. Crise global. Disponível em: http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br.
Acesso em: 31 jul. 2010. Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), termo criado em 2001 para referir-se aos países que
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a) apresentam características econômicas promissoras para as próximas
décadas.

b) possuem base tecnológica mais elevada.

c) apresentam índices de igualdade social e econômica mais acentuados.

d) apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia
global.

e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial.
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Fonte: (Millôr Fernandes. Retirado de: VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora

Ática, 2012.p.323.)
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02. A ilustração de Millôr Fernandes é uma crítica à ordem global atual.

Além disso, ela faz referência:

a) à visão eurocêntrica das projeções cartográficas

b) à visão conceitual da Globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem

c) à forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da Globalização
no Brasil

d) à Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvido são
dependentes do Norte desenvolvido.

e) à influência da Globalização sobre o processo de transformação da educação
brasileira.
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03. “A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a
amplificação em sistema-mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos,
logicamente em graus diferentes”.

(Disponível em: Mundo educação/ Globalização)

Os “graus diferentes” citados no texto referem-se:
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a) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma
ordem de homogeneização cultural;

b) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema
capitalista em escala mundial.

c) à forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização
econômica e política.

d) à impossibilidade da globalização atingir todo o planeta

e) à incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de
desenvolvimento.

9



03. (UNIOESTE) "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.
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