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1. (Fuvest 2020) É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet do
mundo passa pelos Estados Unidos (...). Isso significa que a NSA (a agência de segurança nacional dos
EUA) poderia acessar uma quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as
instalações certas. O que é ainda mais inacreditável: essas instalações não passam de alguns prédios,
conhecidos como “hotéis de telecomunicação”, que hospedam os principais centros de conexão de internet e
telefonia do planeta todo.

Stephen Graham, Cidades Sitiadas: o novo urbanismo militar, 2016. Adaptado.

A respeito da configuração espacial e geopolítica retratada no excerto e no mapa, é possível afirmar que
a) essa é a razão do grande deficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte
dos negócios e transações é feita pela internet.
b) essa é a razão do grande deficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte
dos negócios e transações é feita pela internet.
c) essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham, atualmente, a maior dívida pública do
planeta, já que os custos com o tratamento de dados são muito altos.
d) o mapa representa, por meio do “trânsito de internet” e do fluxo de “ligações telefônicas”, uma globalização
que integrou completamente tanto os norte‐americanos quanto as populações da África.
e) a presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, influencia a orientação de
fluxos e dá aos EUA uma posição de destaque no contexto geopolítico.
2. (Enem 2019) No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a
algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade
produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do
processo de acumulação para um nível novo e superior.
HARVEY, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005 (adaptado).

A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a
a) associação sindical.
b) participação eleitoral.
c) migração internacional.
d) qualificação profissional.
e) regulamentação funcional.
3. (Ufpr 2019) Com respeito à globalização e a seus impactos sobre o setor industrial, identifique como
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
(
) Os investimentos e inovações no setor de transportes e as políticas de abertura comercial, praticadas
dos anos 1990 em diante, impulsionaram processos de realocação das indústrias em escala internacional.

(
) Desde 1978, quando retornou à economia de mercado, a China vem experimentando processos de
industrialização, urbanização e de aumento da desigualdade de renda.
(
) A industrialização chinesa representa um desafio para o Brasil, porque a China está deixando de
importar produtos industriais brasileiros e deverá se tornar um competidor internacional na indústria
automobilística e em outros setores importantes para o Brasil.
(
) Nas últimas décadas, os investimentos industriais atraídos pelo custo da mão de obra na China e na
Índia agravaram a pobreza de largas parcelas da população desses países, o que implicou o aumento do
número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza em escala mundial.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) F – V – F – V.
b) F – V – V – V.
c) V – F – F – V.
d) V – F – V – F.
e) V – V – V – F.
4. (Uece 2018) Um dos fenômenos mais marcantes do presente é o nascimento e a difusão da cultura da
Internet, em cujo contexto, ampla parcela da população mundial incorpora, como prática quotidiana, a
tecnologia da informação, a comunicação virtual e as relações em rede. Sobre a geografia desse sistema
reticular, é correto afirmar que
a) uma vez constituída, a rede aproxima as distâncias e suprime a geografia, não mais necessitando de
bases territoriais para seu funcionamento.
b) a despeito da especulação sobre as fragilidades do sistema, não há como empresas públicas ou privadas
interceptarem a massa de dados e informações dos usuários da Internet para fins previamente não
autorizados.
c) a fluidez da comunicação pela Internet, mesmo se apoiando na comunicação física da rede, não respeita a
centralidade econômica e política no mundo, sendo mais intensa exatamente em áreas onde a pobreza é
marcante.
d) é feita de redes e nós que processam fluxos de informação gerais e controlados desde determinados
lugares.
5. (Upe-ssa 3 2017) Analise o texto a seguir:
O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são
mundiais, mas não há um espaço mundial...
Milton Santos, 1993.

Ele caracteriza a globalização como
a) possibilidade de transformar suas virtudes locacionais, de modo a evitar a interação com as ações
solidárias hierárquicas.
b) diminuição do poder das empresas transnacionais mediante práticas, como a formação de cartéis, trustes e
holdings.
c) fenômeno revelador de lugares que são, ao mesmo tempo, objetos de uma razão global e de uma razão
local, convivendo dialeticamente.
d) aumento do poder dos Estados nacionais em relação aos conglomerados transnacionais.
e) conjunto dissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações.
6. (Unesp 2017) Com o fim da Guerra Fria, os EUA formalizaram sua posição hegemônica. Sem
concorrência e se expandindo para as antigas áreas de predomínio socialista, o capitalismo conheceu uma
nova fase de expansão: tornou-se mundializado, globalizado. O processo de globalização criou uma nova
divisão internacional do trabalho, baseado numa redistribuição pelo mundo de fábricas, bancos e empresas
de comércio, serviços e mídias.
Loriza L. de Almeida e Maria da Graça M. Magnoni (orgs.). Ciências
humanas: filosofia, geografia, história e sociologia, 2016. Adaptado.

Dentre as consequências do processo de globalização, é correto citar
a) o nascimento do governo universal e democrático.
b) a pacificação das relações internacionais.

c) o enfraquecimento dos estados-nações.
d) a abolição da exploração social do trabalho.
e) o nivelamento econômico dos países.
7. (Uerj 2016)

Imagine mandar um sinal para todos os dispositivos conectados à Internet ao redor do globo? Foi exatamente
o que fez John Matherly, que se autointitula um “cartógrafo” da rede. Com essa técnica, que permite sondar
tão rapidamente o panorama de conexões no mundo, o criador pretende fazer isso mais vezes ao longo do
tempo, para comparar a evolução do acesso à rede. Quanto mais intensa a cor, maior o número de
dispositivos, e por enquanto sabemos bem onde eles se concentram.
Adaptado de revistagalileu.globo.com, setembro/2014.
A análise do mapa possibilita visualizar o uso da Internet nas diversas regiões do mundo.
A principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso dessa rede é:
a) baixa densidade demográfica
b) redução do crescimento econômico
c) descontinuidade das transmissões globais
d) desigualdade de desenvolvimento tecnológico
8. (Enem 2016) A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de
capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular-digital do que resulta a permanência da
má distribuição da renda: exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos
estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just in time dos fabricantes e distribuidores de
bebidas, mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais
primitiva. Combinam-se, pois, acumulação molecular-digital com o puro uso da força de trabalho.
OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o ornitorrinco. Campinas: Boitempo, 2003.

Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível
explicar essas transformações pelo(a)
a) crise bancária e o fortalecimento do capital industrial.
b) inovação toyotista e a regularização do trabalho formal.
c) impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva.
d) emergência da globalização e a expansão do setor secundário.
e) diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior.
9. (Espcex (Aman) 2014) A aceleração dos fluxos de informação propiciada pelas inovações no meio
técnico-científico-informacional tem repercutido em toda a vida social e econômica e, consequentemente, na
organização do espaço geográfico mundial. Dentre essas repercussões, podemos destacar

a) o aprofundamento da divisão técnica do trabalho, a ampliação da escala de produção e a utilização
intensiva de energia na atividade industrial.
b) a diminuição da disparidade tecnológica entre países ricos e pobres, pois a difusão da internet e o acesso
às redes virtuais têm sido igualmente intensos nos dois grupos de países.
c) a redução dos fluxos migratórios internacionais, uma vez que as inovações tecnológicas contribuem para a
criação de novos empregos, especialmente no Setor Primário dos países subdesenvolvidos.
d) o desenvolvimento de uma hierarquia urbana mais complexa, pois as cidades pequenas e médias
adquiriram novas possibilidades de acesso aos bens e serviços através do relacionamento direto com as
principais metrópoles do seu país.
e) a opção da indústria de alta tecnologia dos EUA e do Japão, por exemplo, de localizar-se junto às
aglomerações urbano-industriais mais tradicionais desses países, buscando as vantagens de um amplo
mercado consumidor e o fácil acesso às vias de comunicação e transporte.
10. (Uepb 2013) Empresa Global e o fim do made in
“Apesar de ter sua sede empresarial em Portland, nos Estados Unidos, a Nike não produz tênis no país. [...] A
Nike vende tênis no mundo todo, mas não tem uma só fábrica nem emprega um só operário. Ela compra os
calçados de indústrias instaladas principalmente no leste asiático. Essa é uma característica essencial de
uma empresa global: a facilidade de identificar locais onde existam as condições mais atraentes para suas
operações. [...] a tendência atual das empresas transnacionais é produzir seguindo um padrão comum nos
diversos países. Essa prática tende a colocar um fim à identidade nacional dos produtos, o chamado made
in”.
Fonte: Folha de São Paulo (2 Fev. 1997) apud COELHO, Marcos Amorim e TERRA, Lígia. “Geografia o espaço natural e
socioeconômico”.
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Assinale com V ou com F as proposições conforme estejam respectivamente Verdadeiras ou Falsas em
relação às ideias apresentadas pelo texto.
(
) Uma das características da globalização é a universalização das técnicas.
(
) A tendência do capitalismo é a desconcentração espacial da produção e do consumo, mas a
concentração do comando.
(
) Com o advento do modelo flexível de produção, desaparece a divisão internacional do trabalho.
( ) A terceirização na produção surge como uma alternativa de flexibilização das empresas que aumentam a
extração
da
mais-valia,
desobrigando-se
dos
custos
sociais
com
operários.
Assinale a sequência correta das assertivas:
a) V – V – V – V
b) F – F – V – F
c) F – F – F – F
d) V – V – F – V
e) V – F – V – F

Gabarito:
Resposta da questão 1:
[E]
A internet originou-se nos Estados Unidos durante a Guerra Fria com objetivo geopolítico e militar,
posteriormente, a tecnologia foi transferida para a utilização civil e apropriada por corporações privadas.
Assim, o Estado americano e as universidades foram fundamentais para que o setor privado tivesse êxito,
tornando o país líder tecnológico. A concentração de empresas de informática, softwares e redes sociais nos
Estados Unidos, além da infraestrutura, a exemplo de instalações de armazenagem e conexão, faz com que o
país tenha um assimétrico poder econômico e também geopolítico em relação às demais potências. Nos
últimos anos, constatou-se que os Estados Unidos realizaram espionagem massiva contra aliados e
adversários geopolíticos pressionando as empresas de tecnologia sediadas em seu território. Os episódios
aumentaram a pressão de vários países para que a internet tenha uma regulação de caráter internacional.
Resposta da questão 2:
[D]
A alternativa correta é [D], porque a expansão da capacidade produtiva e a renovação das condições de
acumulação citadas no texto, sugerem maior tecnificação da produção o que demanda, por sua vez, maior
qualificação para que haja a inserção do profissional no mercado de trabalho. As alternativas seguintes são
incorretas porque a sindicalização, participação eleitoral, migração ou regulamentação do trabalho não
garantem empregabilidade em um cenário de tecnificação no processo produtivo.
Resposta da questão 3:
[E]
As afirmativas 1ª, 2ª e 3ª são verdadeiras porque, respectivamente: a desconcentração industrial e novas
formas de seu gerenciamento resultam do desenvolvimento tecnológico das redes que levam as empresas a
atuarem no cenário global; a abertura econômica na China adota mecanismos da economia de mercado
ampliando sua produção econômica; o desenvolvimento de diferentes setores na China aponta para sua
reacomodação no mercado, o que irá reduzir a importação de determinados produtos.
A 4ª afirmativa é falsa porque ocorreu maior inserção da população no mercado de trabalho reduzindo o
número de pessoas abaixo da linha da pobreza.
Resposta da questão 4:
[D]
A globalização é caracterizada pela aceleração dos fluxos de ideologias e informações no espaço geográfico
mundial. O processo é possível graças a modernização dos transportes, telecomunicações e informática. O
avanço das redes técnicas no espaço tende a ampliar o número de pessoas com acesso à internet e as redes
sociais, todavia, deve-se salientar que o poder, o controle, ainda é centralizado em poucos lugares, uma vez
que, são empresas, inclusive transnacionais, que detém maior poder sobre as tecnologias e difusão de
informações, a exemplo da Apple, Google, Facebook e corporações de mídia.
Resposta da questão 5:
[C]
A alternativa [C] está correta porque o texto suscita o aspecto paradoxal da globalização ressaltando a
existência de especificidades no espaço global. As alternativas incorretas são: [A], porque o texto sugere a
contradição entre o local e o global sem eliminar a interação entre eles; [B] e [D], porque as afirmativas não
indicam o processo de contradição; [E], porque a contradição se dá entre o local e o global e não entre o
natural e o antrópico.
Resposta da questão 6:
[C]
A globalização da economia e o neoliberalismo pregam a abertura das economias para o comércio exterior,
privatizações de empresas estatais, maior liberdade para empresas transnacionais e maior atuação de
organismos supranacionais (organizações financeiras e blocos econômicos) com o objetivo de estimular o

crescimento econômico. Estas medidas levam ao enfraquecimento dos Estados nacionais e redução da
democracia, uma vez que a população não tem controle sobre as empresas e organizações internacionais.
Resposta da questão 7:
[D]
A principal causa para as diferenças regionais é a diferenciação do desenvolvimento tecnológico no planeta
excluindo ou incluindo de forma insuficiente grandes porções como a África e parte da Ásia. Estão incorretas
as alternativas: [A], porque o acesso à internet independe da densidade demográfica; [B], porque a redução
do crescimento econômico não responde pela distribuição heterogênea do acesso à internet; [C], porque a
descontinuidade das transmissões globais é consequência e não causa do desigual acesso à rede.
Resposta da questão 8:
[C]
A partir da terceira revolução industrial iniciada na década de 1970, a inovação tecnológica trouxe mudanças
na estrutura da produção. A informática e a robótica aumentaram a produtividade e a lucratividade, porém
não alteraram substancialmente muitas das desigualdades na distribuição de renda.
Resposta da questão 9:
[D]
A difusão do meio técnico-científico-informacional através das redes de telecomunicações, transportes e
informática no período da globalização tornou a rede hierárquica urbana mais flexível, uma vez que permite
que pequenas cidades se relacionem diretamente com metrópoles nacionais e globais sem passar por
cidades intermediárias. Um dos exemplos é o crescimento do trabalho on-line em casa, com utilização de
computadores e internet.
Resposta da questão 10:
[D]
[V] A globalização tem como característica o processo de expansão da produção.
[V] Com o desenvolvimento das redes imateriais, as transnacionais exercem o controle do processo produtivo
de forma gerencial, distante das áreas de produção.
[F] A flexibilização altera a divisão do trabalho, mas não a elimina, fazendo com que os países desenvolvidos
sejam detentores de tecnologia e os subdesenvolvidos, áreas de produção.
[V] A terceirização, ou seja, a decomposição do processo produtivo desloca o processo de produção para
países cuja mão de obra é mais barata, aumentando os lucros a partir da mais-valia.

