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QUESTÃO 01  

 

(ENEM/2009) Leia o texto a seguir. 

 

O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, 

assiste pela televisão a uma partida de futebol que 

acontece em Barcelona ou a um show dos Rolling 

Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não 

há que se iludir: o índio não vive na mesma realidade 

em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, 

uma vez que são distintas as relações dessas 

diferentes pessoas com a realidade do mundo 

moderno; isso porque o homem é um ser cultural, 

que se apoia nos valores da sua comunidade, que, de 

fato, são os seus. 

 
GULLAR, F. Folha de S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (adaptado). 

 

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu 

contexto histórico, verifica-se que 

 

(A) pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso 

de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma 

realidade cultural. 

(B) o índio assiste do futebol ao show, mas não é 

capaz de entendê-los, porque não pertencem à sua 

cultura. 

(C) pessoas com culturas, valores e relações 

diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas 

informações. 

(D) os moradores do Harlem e de Hong Kong, 

devido à riqueza de sua História, têm uma visão mais 

aprimorada da realidade. 

(E) a crença em Tupã revela um povo atrasado, 

enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong, 

mais ricos, vivem de acordo com o presente. 

 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 02  

 

(ENEM/2009) Leia o texto a seguir. 

 

Entre as promessas contidas na ideologia do 

processo de globalização da economia estava a 

dispersão da produção do conhecimento na esfera 

global, expectativa que não se vem concretizando. 

Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como um 

centro de pesquisa e desenvolvimento de alta 

tecnologia que conta com mão de obra altamente 

qualificada. Os impactos desse processo na inserção 

dos países na economia global deram-se de forma 

hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em 

que se engendrou a reestruturação produtiva, houve 

difusão desigual da mudança de paradigma 

tecnológico e organizacional. O peso da assimetria 

projetou-se mais fortemente entre os países mais 

desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. 

 
BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em 

expansão no mundo contemporâneo? 

Campinas: Inovação Uniemp, v. 3, n°1 jan./fev. 2007 (adaptado). 

 

Diante das transformações ocorridas, é reconhecido 

que     

 

(A) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade 

e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e 

os serviços, com maior destaque nos países 

desenvolvidos. 

(B) Os fluxos de informações, capitais, 

mercadorias e pessoas têm desacelerado, 

obedecendo ao novo modelo fundamentado em 

capacidade tecnológica. 

(C) As novas tecnologias se difundem com 

equidade no espaço geográfico e entre as populações 

que as incorporam em seu dia a dia. 

(D) Os tecnopolos, em tempos de globalização, 

ocupam os antigos centros de industrialização, 

concentrados em alguns países emergentes. 

(E) O crescimento econômico dos países em 

desenvolvimento, decorrente da dispersão da 

produção do conhecimento na esfera global, 

equipara-se ao dos países desenvolvidos. 

 

 

HISTÓRIA 
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QUESTÃO 03  

 

(UFAM/2020) São características da Globalização: 

 

(A) A adoção do Toyotismo como modelo para a 

reorganização da produção, a restrição dos mercados 

e a valorização tecnológica. 

(B)  O estabelecimento de redes comerciais, com 

valorização do capital mercantil e o aumento do 

controle estatal na economia. 

(C) A adoção de políticas neoliberais, a 

desregulamentação da economia e diminuição dos 

índices de robotização na indústria. 

(D) A dinamização tecnológica com a garantia da 

ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas. 

(E) A formação de blocos econômicos, a 

integração dos mercados e o avanço do capital 

financeiro. 

 

QUESTÃO 04  

 

(UFC/2020) Leia o texto a seguir. 

 

O processo de globalização tem, na atualidade, 

provocado grandes mudanças, tanto nas esferas 

econômica, financeira e política quanto na vida 

social e cultural dos povos e das nações, em escala 

mundial. A esse respeito, é possível afirmar, de 

modo correto, que: 

 

(A) A maioria das instituições financeiras globais 

tem sua sede localizada nos países 

subdesenvolvidos. 

(B) O avanço das telecomunicações e da 

informática e o uso da internet são fundamentais 

para os fluxos financeiros mundiais. 

(C) O Estado intervém na economia por meio de 

investimentos no setor industrial, fortalecendo, 

assim, as empresas estatais 

(D)  As transformações políticas, econômicas, 

sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

(E) Os blocos econômicos regionais são 

constituídos com o objetivo único de formação de 

alianças para defender a autonomia política dos 

países membros. 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 05  
 

(UFMG/2019) Leia o texto a seguir. 
 

Faces da globalização 
 

Milhões de pessoas vão todas as semanas às lojas Wal-

Mart, que possuem novecentos empregados proibidos 

de se sindicalizarem. Os trabalhadores da empresa 

McDonald’s são tão desprezados como a comida que 

servem. Eles também não podem se sindicalizar. Na 

Malásia, o governo criou a “União Livre”, uma 

organização do setor eletrônico independente de 

sindicatos. No Brasil, de cada cinco operários da 

Volkswagen, só um é empregado da empresa. A China 

produz a metade de todas as bonecas Barbie do mundo 

com 300 empresas terceirizadas. Oito de cada dez 

novos empregos na Argentina estão sem nenhuma 

proteção legal. 
 
GALEANO, E . Os Direitos dos trabalhadores: um tema para arqueólogos? 

(Adaptado) 

  

Considerando o texto e conhecimentos sobre a questão, 

é correto afirmar que 

 

(A) a globalização reorganizou o mercado de 

trabalho, com intensa desregulamentação trabalhista. 

(B) a globalização resultou em uma desconcentração 

espacial da indústria e da tecnologia. 

(C) as condições de trabalho melhoraram na China 

com as terceirizações ocorridas. 

(D) as mudanças trabalhistas ocorreram somente nos 

países da periferia do capitalismo. 

(E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 06      
 

(UNISC/2015) Leia o texto a seguir. 
 

Os processos capitalistas impulsionaram diversas 

transformações que envolvem a circulação de 

informações, de pessoas e produtos por diferentes 

países. Foram estabelecidos diversos pontos de 

interconexão que, de certo modo, aproximam sujeitos, 

conhecimentos e fortalecem tendências internacionais. 

Tal situação é potencializada por tecnologias 

contemporâneas ao mesmo tempo em que evidencia 

significativos contrastes sociais, culturais e 

econômicos. Recentemente, essas transformações 

tornaram-se mais significativas. Esse fenômeno é 

chamado de 

 

(A) Estratificação. 

(B) Globalização. 

(C) Nacionalização. 

(D) Lugarização. 

(E) Territorialização. 
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QUESTÃO 07  
 

(PSV-UFGD/2020) Leia o texto a seguir. 
 

Para o geógrafo Milton Santos, existiriam três mundos 

num só: a globalização como fábula, a globalização 

como perversidade e uma outra globalização. 
 

 
 

Com base na afirmação e na imagem, pode-se 

compreender que o processo de globalização: 
 

I.    Possibilita que se viva numa aldeia global. 

II.   Permite que as fronteiras desapareçam. 

III. Inclui e une todos os povos. 

IV. É benefício exclusivo de alguns. 
 

Está correto o que se afirmar em: 
 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) apenas I. 

(E) apenas IV. 
 

 

QUESTÃO 08  
 

Assinale a alternativa que indica uma desvantagem 

em relação ao processo de globalização: 

 

(A) Produtos industrializados têm seus processos 

produtivos descentralizados em várias partes do 

mundo 

(B) O deslocamento das fábricas permite a 

aquisição de matérias-primas mais baratas e o 

emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo 

os salários e contribuindo para a desregulamentação 

progressiva das leis trabalhistas. 

(C) Informações diversas sobre dados econômicos, 

políticos e sociais também se dispersam 

rapidamente. 

(D) Se há uma nova descoberta no campo da 

medicina em algum país, o restante do mundo passa 

a ter conhecimento dessa novidade. 

(E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

Disponível em: https://tinyurl.com/y62czuvl Acesso em: 20 nov. 2020. 

 

QUESTÃO 09   
  

(UFPI/2020-Adaptada) Sobre a economia globalizada, 

é correto afirmar que  
 

(A) homogeneizou as culturas e reduziu as 

discrepâncias econômicas entre os países. 

(B) integrou economias e possibilitou a difusão de 

hábitos dos lugares pelo mundo. 

(C) desintegrou economias e possibilitou a difusão 

de hábitos dos lugares pelo mundo. 

(D) inviabilizou a visibilidade às minorias, a povos e 

culturas de recantos isolados do mundo. 

(E) quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e 

religiosos em todo o planeta. 

 

 

 

 
 

GABARITO  

 

Questão 01 – C 

Questão 02 – A 

Questão 03 – E 

Questão 04 – B 

Questão 05 – A 

Questão 06 – B 

Questão 07 – E 

Questão 08 – B 

Questão 09 – B  

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y62czuvl
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-vantagens-desvantagens-globalizacao.htm

