


01- A tira apresentada faz referência
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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.
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02- Observe o mapa e a charge apresentados a seguir:
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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.

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.
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03- 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)

13



14



15



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.
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04- A partir da Revolução Industrial, cada vez mais o processo de acumulação
de capital se internacionaliza. Esse processo, atualmente, tem se caracterizado
por:
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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.
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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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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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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.
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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.
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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.
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07- Já se disse que São Paulo está tornando-se um verdadeiro canavial, tal tem 
sido ultimamente a expansão da cana-de-açúcar no estado. Mencione uma 
consequência negativa da expansão canavieira.
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a) A expansão das áreas destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar
acarretou a diminuição ou a substituição das áreas antes destinadas ao
plantio de gêneros alimentícios.

b) Ocasionou a entrada de capital argentino gerando mais empregos na
região.

c) Gerou a saída de capital do Brasil para outros países da América do
Sul.

d) Maior presença do trabalho familiar nessa região.

e) Menos incentivos do governo devido as grandes áreas desmatadas.
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08- A questão nuclear é uma preocupação mundial. A esse respeito, 
analise o mapa abaixo.
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O desastre de Chernobil foi um acidente 
nuclear catastrófico que ocorreu em 26 
de abril de 1986 na central elétrica da 

Usina Nuclear de Chernobil, que estava 
sob a jurisdição direta das autoridades 

centrais da União Soviética
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Nesse mapa, é possível observar:

I. A maioria das nações do mundo não possui armas nucleares;

II. Acredita-se que o Irã está desenvolvendo tecnologia para equipar mísseis com
ogivas nucleares;

III. Apenas dois países da América possuem armas nucleares;

IV. Os acordos de não proliferação atômica não impediram que vários países
desenvolvessem artefatos nucleares.

Estão corretas:

a) I, II e III

b) II e III

c) III e IV

d) Apenas a I

e) I, II e IV
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09- Mais do que em qualquer outra parte do Globo, a água tem um papel tão essencial nesta 
região que se costuma mesmo falar em "hidropolítica" ou "hidrogeopolítica". Os problemas 
geopolíticos ligados ao traçado dos cursos de água e às obras hidráulicas costumam ser 
tratados como questões de soberania e quase sempre provocam conflitos que tendem a se 
tornar cada vez mais violentos à medida que a população da região como um todo cresce e 
necessita mais e mais de água.
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10- “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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11- 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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12- 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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