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1. (Espm 2019) Em 2018 a relação entre as duas maiores potências econômicas mundiais foi marcada por:
a) uma reaproximação política e acordos estratégicos que levaram a uma diminuição da quantidade de ogivas
nucleares.
b) acordos comerciais que anunciam a criação de um bloco econômico no Pacífico para os próximos anos.
c) a uma “guerra” comercial que envolveu a elevação de tarifas alfandegárias.
d) um aumento da tensão devido ao envolvimento de uma delas na guerra civil da Síria.
e) forte crise diplomática e comercial que levou à saída de uma delas da Organização Mundial do Comércio.
2. (Unesp 2018) A imigração de muçulmanos para diferentes países do mundo tem gerado um fenômeno
conhecido por islamofobia, ou seja, sentimento de aversão aos fiéis ao islamismo. Esse sentimento de
aversão é legitimado
a) pelas resoluções da ONU, que oneram os países responsáveis pela ajuda humanitária.
b) pela velha ordem mundial, cuja origem se relaciona à Guerra Fria.
c) pela guerra ao terror, cuja origem remete à Doutrina Bush.
d) pelas leis trabalhistas arcaicas, que impedem o imigrante de trabalhar legalmente.
e) pelas cotas de imigração, cuja origem remonta ao Tratado de Roma.
3. (Uece 2018) Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se diz a seguir sobre a geografia
humana dos Estados Unidos.
(
) Apesar de o país ser uma potência mundial, sua supremacia, que segue absoluta no campo militar,
revela certa debilidade em âmbito político e econômico.
( ) A composição étnica da população dos Estados Unidos experimenta grandes mudanças, como pode ser
observado na Califórnia, que atualmente tem mais habitantes de origem hispânica do que brancos não
latinos.
(
) Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os valores de liberdade da sociedade estadunidense se
fortaleceram, fazendo com que as agências de segurança reduzissem suas ações de espionagem e de
violação da privacidade do cidadão.
( ) Após a crise financeira de 2008, mudou-se consideravelmente a política econômica dos Estados Unidos,
com fortes restrições aos que causaram as instabilidades no mercado de hipotecas.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
a) F, V, V, V.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, F, V, V.
4. (Espm 2018) Observe o gráfico a seguir sobre os países com exércitos mais poderosos do mundo e
indique a alternativa que infere uma leitura correta.

a) Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU figuram entre as cinco maiores forças
militares.
b) Os membros do G7 estão representados entre as sete maiores forças militares.
c) Conclui-se da leitura do gráfico uma coincidência entre países cristãos e potências militares.
d) Os três maiores continentes estão representados nessa lista de exércitos poderosos.
e) Nota-se que a força militar de um país é diretamente proporcional à sua extensão territorial.
5. (Uemg 2016) A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO
"A vida política e social foi profunda e irreversivelmente alterada pela redução brutal dos tempos de
deslocamento de matéria e informação. Os governos passaram a ter condições de controle efetivo sobre os
territórios ao adquirirem a capacidade de emitir ordens, instantaneamente, para agentes administrativos em
lugares distantes".
TERRA, Lygia, ARAÚJO, Regina, GUIMARÃES, Raul.Conexões. Estudos de geografia geral
e do Brasil Ed. Moderna. p.460.

ASSEMBLEIA DA ONU APROVA PROPOSTA CONTRA ESPIONAGEM
Resolução, que não é obrigatória, foi iniciada por Brasil e Alemanha após dados vazados por Snowden
indicarem que os dois governos eram monitorados.
Nenhum país é obrigado a adotar, mas quase 200 apoiaram uma resolução contra espionagem aprovada
nesta quarta-feira pela Assembleia Geral da ONU. A proposta foi introduzida por Brasil e Alemanha, depois
das alegações de que os governos dos dois países eram monitorados.
O texto pede aos países que revejam procedimentos e legislação relacionados a programas de vigilância e
protejam a privacidade dos usuários de internet e outras formas de comunicação eletrônica. Também faz um
apelo para que sejam criados ou mantidos mecanismos de controle independentes e efetivos, capazes de
assegurar transparência e prestação de contas sobre os programas que interceptam dados pessoais.
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/assembleia-da-onu-aprova-proposta-contraespionagem. Acesso em: 30/9/2015.

O avanço da tecnologia foi sem dúvida um grande passo para a humanidade, porém cobra seu preço.
Com base nos dois textos, podemos concluir que o avanço tecnológico:
a) Trouxe benefícios exclusivos para os países ricos, criando uma separação entre países desenvolvidos e
subdesenvolvidos.

b) Gerou a necessidade aos países de criarem leis e medidas de proteção à privacidade de seus órgãos,
ações e cidadãos.
c) Levou as empresas a ultrapassarem os limites regionais, atingindo mercados internacionais e equilibrando
a economia global.
d) Gera a invasão de privacidade de pessoas e entidades, sendo prática comum de todos os governos e
maioria das empresas.
6. (Unesp 2015) O episódio de espionagem internacional protagonizado pelo governo estadunidense e
denunciado pelo ex-agente do serviço secreto americano, Edward Snowden, permite que se constatem duas
situações intrínsecas à atual ordem mundial, quais sejam:
a) o policiamento sobre a circulação de informações exercido pelos EUA e a privacidade das instituições na
rede mundial de computadores.
b) o monitoramento da circulação de informações exercido pelos EUA e a ausência de privacidade de
indivíduos e instituições na rede mundial de computadores.
c) o controle da produção de informações exercida pelos governos europeus e o monitoramento de indivíduos
e empresas na rede mundial de computadores.
d) a liberdade de circulação de informações permitida pelos países ocidentais e a privacidade das instituições
na rede mundial de computadores.
e) a ausência de instituições capazes de regular a circulação de informações e a liberdade dos indivíduos na
rede mundial de computadores.
7. (Unesp 2014) Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos da América
aprovou uma série de medidas com o objetivo de proteger os cidadãos americanos da ameaça representada
pelo terrorismo internacional. Entre as medidas adotadas pelo governo norte-americano estão
a) a realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países aliados no combate ao terrorismo
internacional; e a prisão imediata de árabes e muçulmanos que residissem nos Estados Unidos.
b) a realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas; e a restrição da
liberdade e dos direitos civis de suspeitos de associação com o terrorismo.
c) a concessão de apoio logístico e financeiro a países que, autonomamente, pudessem combater grupos
terroristas em seus territórios; e a preservação dos direitos civis de suspeitos de associação com o terrorismo,
que residissem dentro ou fora dos Estados Unidos.
d) a realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas; e a flexibilização do
ingresso nos Estados Unidos de pessoas oriundas de qualquer região do mundo.
e) a realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países suspeitos de sediarem grupos
terroristas; e a preservação dos princípios de liberdade individual e autonomia dos povos.
8. (Uerj 2020)

OS ARREPENDIDOS DO BREXIT
O britânico Will Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino Unido
da União Europeia (UE) no plebiscito de 2016. Dry faz parte de um grupo de arrependidos, identificados pela
hashtag “Bregret” (combinação de “Brexit” e regret, arrependimento). São eleitores que se dizem enganados
pelas promessas da campanha em defesa da retirada britânica da UE, principalmente a ideia de que o Reino
Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano europeu e mundial sem ter de se submeter à

burocracia de uma entidade supranacional.
Adaptado de epoca.globo.com, 02/05/2018.

No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população britânica que votou a favor do Brexit
não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão:
a) ameaças à defesa do território
b) restrições à circulação de riqueza
c) limitações à autonomia do governo
d) riscos à continuidade da democracia
9. (Uece 2019) O afastamento do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit, foi
aprovado em plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das campanhas relacionadas
ao movimento. Sobre o Brexit, é correto afirmar que
a) é um movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal, defendendo, em seu lugar, um
forte regionalismo ou o fechamento comercial de fronteiras nacionais.
b) se trata de um movimento político realizado pelo Reino Unido, que se afasta da União Europeia para liderar
uma cooperação internacional mútua de países emergentes.
c) acentua a tendência cada vez maior do Reino Unido de expandir suas relações comerciais globais,
principalmente ao sair da União Europeia e dominar outros continentes.
d) demarca o ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido, que busca
se afastar da União Europeia, em função do programa governamental socialdemocrata dos países que
formam esse bloco.
10. (Ufu 2018) Tarifa sobre aço pode causar 'recessão profunda', alerta diretor-geral da OMC
Em meio à tensão gerada pelo anúncio do presidente americano, Donald Trump, que pretende impor tarifas
sobre as importações de aço e de alumínio nos EUA, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio
(OMC) disse que os estados-membros da entidade devem impedir "a queda dos primeiros dominós" de uma
guerra comercial. Segundo o dirigente, a política de "olho por olho nos deixará todos cegos, e o mundo em
depressão profunda".
Disponível
em:
<https://oglobo.globo.com/economia/tarifa-sobre-aco-pode-causar-recessao-profunda-alertadiretor-geral-da-omc22457430>. Acesso em: 20 de mar, 2017.

A referida recessão comercial entre os países membros da OMC com o anúncio do aumento das tarifas sobre
o aço e sobre o alumínio pelo governo americano se relaciona ao fato de que ela pode
a) ampliar o comércio de mercadoria em todo o mundo a partir da redução do preço dos produtos com a
instalação de uma guerra comercial.
b) gerar uma diminuição no valor dos produtos comercializados entre os países membros, prejudicando o PIB
desses países.
c) desencadear um aumento de barreiras comerciais em todo o mundo, dificultando o comércio global.
d) melhorar a relação comercial entre EUA e China, cujo comércio não envolve aço e alumínio.
11. (Fmp 2019) Considere o texto a seguir.
Estados Unidos e China entraram ontem com recursos na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra
tarifas adotadas no contexto da guerra comercial iniciada após o presidente americano, Donald Trump, decidir
sobretaxar as importações provenientes da China. O Ministério do Comércio da China informou ter entrado
com uma reclamação na OMC em relação à lista de tarifas propostas por Washington sobre US$ 34 bilhões
de importações chinesas e americanas. Também ontem, os EUA entraram com cinco ações de disputa
separadas na OMC questionando as medidas retaliatórias adotadas por China, União Europeia, Canadá,
México, Turquia.
Guerra Comercial: Estados Unidos e China vão à OMC contra taxas. O Globo 17 jul. 2018, Rio de Janeiro, Economia, p. 10.
Adaptado.

Essa guerra comercial tem como causa principal a sobretaxação de qual setor produtivo?
a) Siderúrgico
b) Aeronáutico
c) Informático
d) Automobilístico
e) Eletrônico
12. (Espcex (Aman) 2020) “Brexit é uma abreviação para “British exit” (saída britânica, na tradução literal
para o português). Esse é o termo mais comumente usado quando se refere à decisão do Reino Unido de
deixar a União Europeia”.
Fonte: BBC News Brasil. O que é o Brexit? Entenda a polêmica saída do Reino Unido da União Europeia com
esta e outras 10 questões. In: www.bbc.com/portuguese (acesso em 29 mar 19).

Considerando a composição do Reino Unido, escolha aquela que melhor expressa a representação
cartográfica do Brexit dentre as alternativas abaixo:

a)

b)

c)

d)

e)
Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, estão em guerra comercial. O conflito foi
deflagrado por Donald Trump (presidente dos EUA) com medidas protecionistas, elevando as tarifas de
importação contra produtos chineses, além de pressão contra empresas transnacionais de alta tecnologia da
China como a Huawei. O agravamento da guerra comercial pode reduzir o fluxo de comércio mundial e
causar um resfriamento da atividade econômica em escala global.
Resposta da questão 2:
[C]
A partir do início da década de 2000, com os atentados terroristas do grupo fundamentalista islâmico sunita Al
Qaeda contra os Estados Unidos e países aliados como o Reino Unido, cresceu o preconceito contra
muçulmanos e a religião islâmica. Os Estados Unidos iniciaram uma política externa unilateralista (Doutrina
Bush) baseada na guerra preventiva contra países que financiam o terrorismo e desenvolvem armas de
destruição em massa e grupos terroristas. Nos últimos anos, o Estado Islâmico tem promovido atentados fora
de sua área territorial (Síria e Iraque) através de “lobos solitários” (pessoas que se radicalizam
individualmente), com ataques em nações como Reino Unido, França, Bélgica e Alemanha. Com a
intensificação da entrada de refugiados muçulmanos (a maioria sem ligação com grupos radicais) na União
Europeia, cresce a islamofobia, a xenofobia, o racismo e a aversão a entrada de imigrantes.
Resposta da questão 3:
[B]
As duas últimas afirmações são falsas: [F] (após os atentados de 11 de setembro de 2011, os Estados
Unidos, liderados por George W. Bush, praticaram uma política externa unilateralista caracterizada pela
“guerra preventiva”, ou seja, intervenção militar contra países que supostamente financiavam o terrorismo ou
que desenvolviam armas de destruição em massa; também se intensificou a utilização de espionagem com
finalidade política, geopolítica e econômica tanto em relação a países rivais e até contra países aliados) e [F]
(após a crise financeira de 2008, os Estados Unidos, liderados por Barack Obama, realizaram forte
intervenção do Estado na economia para salvar o sistema financeiro e empresas, todavia, poucos foram os
condenados na justiça pelo excesso de especulação financeira que levou a crise).
Resposta da questão 4:
[D]
Na lista dos 10 exércitos do mundo, estão países pertencentes aos 3 maiores continentes, considerando a
área territorial: Ásia (China, Índia, Turquia, Rússia e Japão), América (Estados Unidos) e África (Egito).
Também se destacam países da Europa como Rússia (parte europeia), França, Reino Unido e Alemanha.
Resposta da questão 5:
[B]
Países como os Estados Unidos utilizam sua liderança tecnológica em setores como informática e internet
como arma geopolítica. Com a desculpa de combater o terrorismo, o Estado e empresas privadas praticam

espionagem com os cidadãos (invasão de privacidade) e contra outros países com motivação geopolítica e
econômica, atingindo líderes políticos e empresas. A eclosão do escândalo de espionagem a partir das
denúncias de Edward Swonden, fizeram vários países como o Brasil e a Alemanha, cobrarem providências da
ONU.
Resposta da questão 6:
[B]
Na Nova Ordem Mundial, os Estados Unidos concentram cerca de 50% dos gastos militares do mundo e
constituem a principal potência tecnológica em setores de ponta como informática e internet. Assim, utilizam
estas capacidades para combater o “terrorismo”, violar a privacidade de cidadãos “suspeitos”, além fazer
espionagem e sabotagem em relação aos países adversários do ponto de vista geopolítico ou concorrentes
do ponto de vista econômico, como é o caso dos BRICS.
Resposta da questão 7:
[B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], após os atentados de 11 de setembro foi adotado a
Doutrina Bush, em cujos princípios incluíam-se os ataques preventivos, a suspensão da Lei Ford, o
monitoramento e suspensão de direitos de suspeitos de terrorismo. Estão incorretas as alternativas: [A],
porque não ocorreram prisões de árabes residentes nos Estados Unidos; [C], porque não ocorreu a
preservação dos direitos civis de suspeitos de terrorismo; [D], porque se adotou maior restrição à imigração;
[E], porque embasados pelo princípio dos ataques preventivos da Doutrina Bush, ocorreram as guerras do
Afeganistão e do Iraque, e maior pressão sobre a questão nuclear do Irã.
Resposta da questão 8:
[B]
Em referendo, eleitores britânicos voltaram majoritariamente pelo Brexit, a saída do Reino Unido da União
Europeia, em 2016. O resultado inesperado foi decorrente do alto comparecimento de idosos, conservadores,
extrema direita e outros grupos insatisfeitos com as condições socioeconômicas, além do temor da entrada
de mais imigrantes, a xenofobia. Também se observou uma grave interferência de empresas como a
Cambridge Analytica, financiada por extremistas, para produzir “fake news” na internet e redes sociais para
favorecer o Brexit. Entretanto, a saída de um bloco econômico apresenta consequências muito graves para a
economia britânica, a perda de parceiros comerciais, a saída de empresas em direção a outros países
europeus, o desemprego, problemas comerciais em fronteiras (Irlanda / Irlanda do Norte), além das
dificuldades para os britânicos que trabalham em outros países da União Europeia.
Resposta da questão 9:
[A]
O Brexit constitui o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, definido em referendo em 2016.
Trata-se de uma evidência do enfraquecimento do processo de globalização através de blocos econômicos
comerciais. Revela o crescimento da extrema direita populista, nacionalista e xenófoba em relação aos
imigrantes, além do avanço de tendências protecionistas e antiliberais que caracterizam a desglobalização.
Resposta da questão 10:
[C]
Eleito em 2016, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano (conservador),
adotou políticas protecionistas aumentando tarifas de importação para proteger a indústria local contra
importados, a exemplo de setores como o aço e o alumínio. Assim, Trump é contrário ao livre comércio
internacional, a OMC e aos blocos econômicos. Trump retirou o país do Tratado Transpacífico e apresenta
relações tensas com os parceiros do NAFTA, Canadá e México. As relações com a União Europeia,
principalmente com a Alemanha, são difíceis. A “guerra comercial” contra a China já foi deflagrada. Para
alguns especialistas, o mundo está entrando em período de “desglobalização”.
Resposta da questão 11:
[A]

Eleito em 2016, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano, conservador),
prometeu estimular a indústria dos Estados Unidos, principalmente no Nordeste, região que sofreu um
processo de desindustrialização com precarização das condições de trabalho nas últimas décadas. Trump
ganhou as eleições em estados com siderurgia importante como a Pensilvânia. O setor siderúrgico (aço) é
historicamente concentrado no Nordeste devido as jazidas de ferro e carvão mineral. Assim, na guerra
comercial contra a China e outros países, os Estados Unidos elevaram as tarifas de importação sobre o aço.
Resposta da questão 12:
[A]
O Brexit refere-se a saída do Reino Unido da União Europeia, decisão tomada em referendo em 2016. O
Reino Unido é constituído por várias nações: Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte. O Brexit poderá
provocar graves problemas econômicos para os britânicos como a perda de parceiros comerciais nos países
europeus, problemas em zonas de fronteira com países da União Europeia (Irlanda do Norte/Irlanda e
Gibraltar/Espanha), fuga de empresas de Londres para a União Europeia, desemprego e dificuldades para
britânicos que trabalham em nações da União Europeia.

