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Questão 1 
 
Com a globalização, ampliaram-se os horizontes geográficos e os incentivos das multinacionais 
para segmentar suas cadeias produtivas e redistribuir a localização de suas fábricas em diversos 
países. As etapas de produção que agregam menos valor a um produto podem ser transferidas 
para países onde os salários são mais baixos, enquanto as etapas que agregam mais valor 
permanecem em países com níveis salariais mais altos. O Brasil, porém, não tem se beneficiado 
dessa tendência. Enfrentamos, ao contrário, uma ameaça concreta de desindustrialização. 

Adaptado de GUEDES, P. “Olho nos banqueiros e nos políticos!” Revista Época, 09 abr. 2012. 

Caracterize o que é globalização. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Indique dois países que, nas últimas décadas, vêm se destacando como destino de investimentos 
industriais. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

Explique por que a ascensão desses países põe o Brasil sob o risco de uma desindustrialização.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 2 

Uma das características da globalização capitalista é a uniformização dos padrões de consumo. 
Para tanto, os shopping centers transformaram-se em espécies de templos, onde marcas de 
produtos de todo o mundo estão concentradas à disposição dos consumidores, aproximando os 
lugares e uniformizando costumes. A intensa publicidade das marcas distribuiu por outros centros 
comerciais essa nova forma e ampliou a padronização para camadas sociais mais baixas. Com 
base no exposto, 

a) Identifique o mecanismo comercial adotado no processo de globalização capitalista que 
possibilita que essa padronização se materialize;  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Cite dois elementos essenciais que contribuíram para esse processo de padronização.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 3 

O mundo como fábula, como perversidade e como possibilidade 
 

Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisto um paradoxo 
pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso 
das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que 
autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro lado, há, também, referência obrigatória à 
aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar pela própria velocidade. 
Todos esses, porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, 
permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido. 

De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é 
verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos 
considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como 
nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a 
globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 
globalização. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 17-18.  
 



 

A ideia da “globalização como fábula”, destacada no Texto acima, torna-se ainda mais expressiva, 
se levamos em conta certas definições de fábula, apresentadas no dicionário: mitologia, lenda, 
narração de coisas imaginárias. 
 
Explique o que o autor quer dizer ao mencionar a existência de três mundos num só.  
 
a) Globalização como fábula 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Globalização como perversidade 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
c) Uma outra globalização 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 

Se a bomba fugir ao controle, se não aprendermos a conviver, para que a ciência venha a 
trabalhar para nós e não contra nós, nosso futuro é certo. As cidades dos homens irão 
desaparecer da face da terra. 
 
(MORRISON, Philip. Se a bomba fugir ao controle. 1946. In: MARSTERS, Dexter; WAY, Katharine (Orgs.). Um mundo ou nenhum: um 

relatório ao público sobre o pleno significado da bomba atômica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. p.37.) 
 
É de se esperar que conflitos de interesse entre as grandes potências venham a surgir no futuro 
da mesma forma como surgiram no passado, e não existe no mundo uma autoridade com o poder 
de adjudicar esses conflitos [...] As negociações têm lugar à sombra do poderio militar que as 
grandes potências conseguem reunir; [....]. enquanto esse estado de coisas vigorar, o perigo de 
guerra estará presente. Contra esse cenário, a existência das bombas atômicas aumenta ainda 
mais o risco de guerras virem a ocorrer. Se dois países – usemos como exemplo os dois mais 
poderosos, os Estados Unidos e a Rússia – acumularem grandes estoques de bombas atômicas, 
é provável que uma guerra venha a eclodir mesmo que nenhum deles deseje lutar. 
 



 

(SZILARD, Leo. Seria possível evitar uma corrida armamentista por meio de um sistema de inspeções? 1946. In: MARSTERS, Dexter; 
WAY, Katharine (Orgs.). Um mundo ou nenhum: um relatório ao público sobre o pleno significado da bomba atômica. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2008. p.181-182.) 
 
a) Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o tema, discorra sobre a chamada “Guerra 

Fria” ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) A partir dos textos, analise as relações entre desenvolvimento científico, tecnologia e poder no 
mundo contemporâneo.  

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 5 

Em 5 de junho do mesmo ano, o Secretário de Estado americano, George Marshall, em discurso 
na Universidade de Harvard, apresentando o Plano Marshall disse: "É lógico que os Estados 
Unidos façam o possível para ajudar a recuperação da saúde econômica do mundo, sem a qual 
não pode haver estabilidade política nem paz assegurada. Nossa política não se dirige contra 
nenhum país, mas contra a fome, a pobreza, o desespero e o caos. Qualquer governo que esteja 
desejando se recuperar encontrará total cooperação por parte dos Estados Unidos da América”.   

Essas citações são indicadores das preocupações da política externa dos EUA após a Segunda 
Grande Guerra. A partir dessas informações:  

 
Explique a relação ente a Doutrina Truman e o Plano Marshall com relação à política externa 
norte-americana no pós-guerra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 6 

O dia 11 de setembro é significativo para dois países em particular: o Chile, que sofreu um golpe 
militar liderado pelo general Pinochet em 11/09/1973, e os Estados Unidos, por conta do ataque 
às Torres Gêmeas do World Trade Center, em 11/09/2001. Tendo em vista esses fatos, relacione 
a esses dois contextos históricos destacados as estratégias da política externa norte-americana.  



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 7 

A segunda metade do século XX foi marcada pela chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos 
e a URSS (Unido das Repúblicas Socialistas Soviéticas), Considerando esse momento histórico,  
 
a) Quais ideologias estavam em choque nesse conflito? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
b) Cite três momentos de tensão entre as duas superpotências.  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 8 
 
“No final de 1960, os Estados Unidos já tinham cerca de vinte embaixadas na África. Eram em 
torno de quarenta os pontos diplomáticos e consulares em diferentes partes do continente.  
A União Soviética, por sua vez, manteve acesa sua política africana, que variou em seus objetivos 
ao longo do tempo”.  

Fonte: adaptado de Sombra Saraiva, José Flávio (org). Relações Internacionais, dois séculos de História: entre a ordem bipolar e o 
policentrismo (de 1947 a nosso dias). Brasília: IBRI, 2001, p. 53.  

Cite duas razões para a crescente presença dos EUA e da URSS no continente africano na 
década de 1960.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 



 

 
Questão 9 
 
O livro de Nnimmo Bassey rompe com dois lugares comuns que têm prevalecido nos 
discursos sobre a África: 
 
1. o continente é sempre interpretado como vítima de um passado colonial onipresente 

que o incapacita a sair do quadro de miséria e subdesenvolvimento, é como se a África 
estivesse condenada pelo passado, uma região sem presente; 

 
2. o continente caracteriza-se por infindáveis lutas fratricidas e tribais. Aliás, esse conceito 

de tribo é reiteradas vezes usado para caracterizar os conflitos e lutas do continente, 
impondo-se assim um conceito que, na literatura colonialista, é oposto ao conceito de 
civilização. Haja eurocentrismo! Não, para Nnimmo Bassey essa história colonial não 
condena o presente desse continente e seus povos por uma simples razão: o fim do 
colonialismo não significou o fim da colonialidade que, assim, se mostra irmão siamês 
do capitalismo na sua sanha de acumulação de capital. 

 
(Denilson A. Oliveira e Carlos W. Porto-Gonçalves. “Apresentação à edição brasileira”. In: Nnimmo Bassey. Aprendendo com a África, 

2015. Adaptado.) 
 
Explicite o modo de estabelecimento das fronteiras no continente africano durante o 
período colonial e o contexto em que grande parte dos movimentos por descolonização 
ocorreram. Cite dois exemplos de como a colonialidade se expressa nesse continente.   
   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 10 
 
 “O processo de disputa territorial é uma das dimensões relevantes da questão agrária 
que tem se acentuado no país nas duas últimas décadas como reflexo do embate entre 
os dois principais modelos de desenvolvimento no campo, ou seja, do campesinato e do 
agronegócio”.  
 

JUNIOR, João Cleps. “Questão Agrária, Estado e Territórios em Disputa: os enfoques sobre o agronegócio e a natureza dos conflitos 
no campo brasileiro” In: SAQUET, Aurélio Marques; SANTOS, Roseli Alves dos. Geografia Agrária, território em desenvolvimento. São 

Paulo: Expressão Popular, 2010.  
 
Indique dois efeitos das transformações capitalistas no campo.   
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   
 



 

Questão 11 
 
O Sudão, maior país da África, enfrentou uma guerra civil que começou na década de 
1950, devido à rivalidade entre os árabes muçulmanos – grupo majoritário no norte do 
país – e a população negra do sul do país, onde os cristãos e os animistas são maioria. 
No dia 8 de julho de 2011, a divisão do país foi efetivada. A população do Sudão do Sul 
celebrou a sua independência, resultado de um referendo realizado no início do mesmo 
ano.  
 
A situação do Sudão ilustra a dinâmica que diz respeito à delimitação territorial de países 
africanos e à persistência de conflitos existentes em suas fronteiras.  
 
Em relação ao Continente africano, explique por que alguns países continuam a enfrentar 
problemas de instabilidade em suas fronteiras.  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 12 
 
Prêmios Nobel pessimistas 
 
Grandes nomes da economia apontam que já existe uma nova Guerra Fria que poderia 
contribuir para a decadência da Europa 
POR GRAÇA MAGALHÃES-RUETHER / CORRESPONDENTE 
 
BERLIM – Desde a queda do muro de Berlim, há quase 25 anos, o perigo de uma guerra 
na Europa nunca foi tão grande quanto atualmente. A conclusão é de 17 prêmios Nobel 
de economia, que estiveram reunidos (...) em Lindau, no sul da Alemanha, para o seu 
encontro anual, mas também de Volker Ruhe, ex-ministro da defesa da Alemanha. Em 
uma pesquisa de opinião feita pelo jornal “Die Welt”, os gênios da economia afirmaram 
que já existe uma nova Guerra Fria, o que poderia contribuir para a decadência da Europa 
também do ponto de vista econômico. 
 

 
 



 

a) Por que a Rússia anexou a Crimeia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b) Por que o conflito na Ucrânia está sendo considerado como a causa de uma “nova” 

Guerra Fria?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
Questão 13 
 
Analise o mapa a seguir. 
 

 
 
a) Identifique o grupo de países que formam o BRICS e o principal objetivo desse grupo. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Indique e descreva três características geográficas desses países destacados no 
mapa, chamados de “potências emergentes”.  

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 
Questão 14 
 
Ucrânia protesta contra inclusão de clubes da Crimeia no futebol russo  
 
30/08/2014 Timur Ganeev, especial para Gazeta Russa  
 

UEFA anunciou que não vai 
reconhecer os jogos de times da 
península disputados como 
membros da União de Futebol da 
Rússia  
 
Em agosto de 2014, três clubes de 
futebol da Crimeia – que foi 
incorporada à Rússia – estrearam no 
campeonato nacional russo. Em 
resposta ao ato, a União das 
Associações Europeias de Futebol 
(UEFA) anunciou que não vai 
reconhecer os jogos dos clubes da 
Crimeia disputados sob os auspícios 
da União de Futebol da Rússia 

(RSF), mas ao mesmo tempo não impôs sanções contra o país.  
 
(Disponível em:<http://br.rbth.com/esporte/2014/08/27/ucrania_protesta_contra_  
inclusao_de_clubes_da_crimeia_no_futebol_russ_27099.html>. Acesso em: 30 ago. 2014). 
 
A crise, no final de 2013, que levou ao separatismo verificado entre comunidades situadas 
na região Sul da Ucrânia, representa um fenômeno político e cultural. Com base nesse 
fato,  
 
a) explique o conceito de Estado Nacional e como ele se diferencia do conceito Nação;  
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) indique qual desses dois conceitos é manifestado pelos habitantes da Crimeia em 
relação à Ucrânia.  

   
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

Questão 15 
 
Descreva alguns dos motivos que levaram os Estados Unidos e a URSS a saírem da 2ª 
Guerra Mundial como as duas grandes potencias. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Questão 16 
 
Em se tratando do período conhecido como Guerra Fria, Justifique a frase de Raymond 
Aron: "Guerra improvável, paz impossível". 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Questão 17 
 
Responda das questões abaixo.  
 
1. As duas superpotências possuíam realmente força equivalente? Quais eram os trunfos 

de cada uma? 
2. De que maneira Cuba interferiu nas relações entre URSS e EUA? 
3. As duas superpotências tinham os mesmos interesses na emancipação do mundo não 

ocidental? 
4. Justifique a afirmação de Pierre Moussa: A própria descolonização transforma os 

colonizadas em "nações proletárias". 
 

 

 “O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a 
vida e com os humildes”. Cora Coralina. 
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