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QUESTÃO 01  

 

(Pucrio/2011) A Internet surgiu da aliança entre 

informática e telecomunicações. Sua expansão tem 

sido muito rápida: 25 milhões de internautas em 

1990 e aproximadamente 500 milhões em 2002. 

 

A Internet abre novas fronteiras devido às numerosas 

funções que ela exerce. Entre essas novas funções 

temos, exceto: 

 

(A)    correio eletrônico. 

(B)    banco de dados. 

(C)    trabalho à distância. 

(D)    telecomércio. 

(E)    teletransporte. 

 

 

ATIVIDADE 02  

 

(UNIRIO/1997) Fruto de uma aceleração capitalista, 

num ritmo jamais visto, a globalização está 

provocando a(o) 

 

(A)   melhor distribuição da riqueza entre os países 

do globo, aumentando assim o poder de compra da 

população mundial. 

(B)    complementaridade da produção entre fábricas 

e montadoras espalhadas pelo mundo, fazendo com 

que os sindicatos tenham maior poder de barganha 

frente aos empresários. 

(C)   reorganização dos Estados Nacionais, com o 

aumento das interferências dos poderes públicos na 

economia. 

(D)   domínio do mundo pelas grandes corporações, 

que estão decidindo o que, como, quando e onde 

produzir os bens e serviços utilizados pelos seres 

humanos. 

(E)  avanço da tecnologia e a expansão de vários 

postos de trabalho nos países desenvolvidos. 

 

 

 

QUESTÃO 03  
 

(ENEM/2015) Não acho que seja possível identificar 

a globalização apenas com a criação de uma 

economia global, embora este seja seu ponto focal e 

sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além 

da economia. Antes de tudo, a globalização depende 

da eliminação de obstáculos técnicos, não de 

obstáculos econômicos. Isso tornou possível 

organizar a produção, e não apenas o comércio, em 

escala internacional. 
 

HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2000 (adaptado). 
 

Um fator essencial para a organização da produção, 

na conjuntura destacada no texto, é a 
 

(A) criação de uniões aduaneiras. 

(B) difusão de padrões culturais. 

(C) melhoria na infraestrutura de transportes. 

(D) supressão das barreiras para comercialização. 

(E) organização de regras nas relações 

internacionais. 
 

  QUESTÃO 04  
 

(ENEM/2015) No final do século XX e em razão dos 

avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido 

pelas técnicas da informação, que passaram a exercer 

um papel de elo entre as demais, unindo-as e 

assegurando ao novo sistema uma presença planetária. 

Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas 

avançadas resulta nessa globalização perversa. 
 

SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 
 

Uma consequência para o setor produtivo e outra para 

o mundo do trabalho advindas das transformações 

citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 
 

(A) Eliminação das vantagens locacionais e 

ampliação da legislação laboral. 

(B) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento 

de associações sindicais. 

(C) Diminuição dos investimentos industriais e 

desvalorização dos postos qualificados. 

(D) Concentração das áreas manufatureiras e 

redução da jornada semanal. 

(E) Automatização dos processos fabris e aumento 

dos níveis de desemprego. 
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QUESTÃO 05  

 

(ENEM/2015) Um carro esportivo é financiado pelo 

Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, 

México e França, usando os mais avançados 

componentes eletrônicos, que foram inventados em 

Nova Jérsei e fabricados na Coreia. A campanha 

publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no 

Canadá, a edição e as cópias, feitas em Nova York 

para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais 

disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for 

mais conveniente. 

 
REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no século 

XXI. São Paulo: Educador, 1994 (adaptado). 

 

A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo 

texto pressupõe o uso de 

 

(A)  linhas de montagem e formação de estoques. 

(B)  empresas burocráticas e mão de obra barata. 

(C)  controle estatal e infraestrutura consolidada. 

(D)    organização em rede e tecnologia de informação. 

(E)    gestão centralizada e protecionismo econômico. 

 

 

QUESTÃO 06  

 

(UFRN/2010) A globalização faz parte do processo 

de expansão do capitalismo, que atinge as diversas 

esferas da sociedade, em escala planetária. 

 

Sobre a globalização, é correto afirmar que se trata 

de um processo o qual, 

 

(A) embora apresente tendência à homogeneização 

do espaço mundial, é seletivo e excludente. 

(B) embora apresente tendência à fragmentação do 

espaço mundial, tem reduzido as desigualdades 

socioeconômicas. 

(C) eleva a produção da riqueza e conduz à 

distribuição equitativa de renda entre os países do 

mundo. 

(D) reduz a competitividade entre os países e 

ameniza os conflitos nacionalistas. 

(E) reduz a competitividade entre os países e 

ameniza os conflitos nacionalistas. 

 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 07   

  

(IFAL/2016) Com base na ideia de globalização 

capitalista e na figura, a seguir, criada pelo cartunista 

Angeli, responda.  

 

 
 

(A) A globalização abriu as fronteiras 

econômicas dos países protecionistas, 

modernizando a indústria, mas retardando o 

consumo. 

(B) Por ser um fenômeno, essencialmente, de 

integração econômica, política e cultural a 

globalização não afeta o aquecimento global.  

(C) A globalização é um processo histórico de 

integração entre os povos, seja pela remoção das 

fronteiras econômicas, políticas e culturais, porém, 

ao mesmo tempo, desintegra pelas desigualdades 

sociais e pela pobreza geradas pelas empresas 

multinacionais.  

(D) A pobreza e a desigualdade social são 

problemas típicos de cada país. Existem, 

independentes do processo de globalização, a 

exemplo da crise vivida pelo Brasil nos últimos 

anos. 

(E) A globalização significa a abertura das 

fronteiras econômicas, o que, por um lado, 

favoreceu a introdução das novas tecnologias, mas 

por outro, diminuiu a quantidade e a qualidade dos 

produtos. 
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QUESTÃO 08   

 

(ENEM/2015) Até o fim de 2007, quase 2 milhões 

de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões 

corriam risco de ser despejadas. Os valores das casas 

despencaram em quase todos os EUA e muitas 

famílias acabaram devendo mais por suas casas do 

que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma 

espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda 

mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como 

se um "Katrina financeiro" atingisse a cidade. Casas 

abandonadas, com tábuas em janelas e portas, 

dominaram a paisagem nos bairros pobres, 

principalmente negros. Na Califórnia, também se 

enfileiraram casas abandonadas. 

 
HARVEY, D. O enigma do capital. São paulo: Boitempo, 2011. 

 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu 

proporções globais, devido ao(à) 

 

(A) superprodução de bens de consumo. 

(B) colapso industrial dos países asiáticos. 

(C) interdependência do sistema econômico.  

(D) isolamento político dos países desenvolvidos. 

(E) austeridade fiscal dos países em 

desenvolvimento. 

 

 

QUESTÃO 09   

 

(PMPA/2012) A globalização é um processo 

contínuo de integração, em especial, econômica do 

globo. Para tal, torna-se necessário a disponibilidade 

de ferramentas que permitem a organização das redes 

e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo.  

 

Desse modo, pode-se apontar que a globalização está 

amparada no 

 

(A)   protecionismo econômico praticado pelos países 

desenvolvidos. 

(B)   desenvolvimento dos meios de transporte e de 

comunicação. 

(C)   emprego de técnicas tradicionais de produção, 

como o fordismo. 

(D) comprometimento com o desenvolvimento 

sustentável das nações. 

(E)   processo industrial altamente concentrado nos 

países emergentes. 

 

 

 

   QUESTÃO 10    

 

(UP/2018) Uma cidade global é um centro de gestão 

do território em escala planetária; concentra sedes de 

empresas multinacionais e de bancos em um volume 

desproporcionalmente grande. Poucas são as cidades 

globais “plenas” ou indiscutíveis.  

 
SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2003. p. 168. 

 

Assinale a alternativa que identifica três cidades 

globais plenas. 

 

(A)   Hong Kong, São Paulo e Cidade do México. 

(B)   Nova Iorque, Londres e Tóquio. 

(C)   Frankfurt, Paris e Roma. 

(D)   Los Angeles, Berlim e Barcelona. 

(E)   Rio de Janeiro, Madrid e Miami. 

 

 

 

 
 

GABARITO  

 

Questão 01 – E 

Questão 02 – D 

Questão 03 – C 

Questão 04 – E 

Questão 05 – D 

Questão 06 – A 

Questão 07 – C 

Questão 08 – C 

Questão 09 – B 

Questão 10 – B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


