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1 - Leia o texto. 

 

O país conseguiu tirar proveito da globalização, tornando-se fabricante mundial e 

expandindo drasticamente sua economia. Entretanto, com o crescimento de sua 

riqueza, a nova classe média agora pede ar e água limpos na medida em que seus 

desejos materiais prenunciam problemas para o meio ambiente, um impulso 

contraditório que os dirigentes têm dificuldade de acomodar. 

 

(CEO Exame, abril de 2012. Adaptado) 

 

O texto faz referência 

 

a) à Rússia. 

b) à África do Sul. 

c) ao México. 

d) à China. 

e) ao Japão. 

 

2 - A indústria de alta tecnologia – eletrônica e informática, biotecnologia e química 

fina, aeroespacial e bélica – reflete, nas suas opções de localização, uma reação às 

aglomerações industriais. Esses setores industriais procuram novas localizações nos 

subúrbios afastados dos núcleos metropolitanos ou em pequenas cidades 

interioranas. Por outro lado, mão de obra científica e técnica altamente qualificada 

e intensos investimentos de capital constituem as principais exigências para o 

sucesso desses empreendimentos. Qual a região abaixo que apresenta as 

características do texto? 

a) Região dos Grandes Lagos (EUA) 

b) Bacia de Londres (Inglaterra) 

c) Vale de Ruhr (Alemanha) 

d) Vale do Damodar (Índia) 

e) Vale do Silício, na Califórnia (EUA) 

 

3 - A China é um país comandado por um partido único, o Partido Comunista, 

porém vem assumindo um perfil de desenvolvimento típico de sistema capitalista e 

desempenhando um estratégico papel na economia mundial. Com relação a esse 

assunto, analise as proposições a seguir: 

 

1. Nas últimas décadas, o conjunto de reformas desencadeadas na China 

transformou esse país numa das grandes potências mundiais com um modelo de 

crescimento que executa políticas estratégicas nacionais de industrialização 

ajustadas ao movimento de expansão da economia global. 

2. As Zonas de Proteção às Exportações, áreas com economia mais voltada para o 

socialismo, ainda são áreas de pouco desenvolvimento na China. São regiões 

agrícolas localizadas na porção Nordeste e habitadas por população de maioria 

tibetana. 

3. O estabelecimento de Zonas Econômicas Especiais na China, inicialmente nas 

zonas litorâneas, permitiu a abertura para os investimentos de capitais 

estrangeiros, elevando a produção global desse país mediante uma política efetiva 

de incentivos fiscais. 



4. As migrações em massa de camponeses das zonas litorâneas, na porção leste, 

para os centros urbanos do interior da China, onde se concentram as indústrias 

têxtil, de calçados e de brinquedos, revelam as disparidades sociais e regionais 

ainda presentes nesse país. 

 

Estão CORRETAS 

a) 1 e 2. 

b) 3 e 4. 

c) 1 e 3. 

d) 2 e 4. 

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

4 - Resolver a questão com base nas informações a seguir, que tratam da atividade 

industrial. 

 

Os fatores locais variam ao longo do tempo e em função do tipo de indústria que se 

quer implantar. Atualmente podemos dizer que ocorre uma descentralização 

industrial em escala mundial, mas também em escala nacional e local, graças ao 

desenvolvi- mento dos setores de transportes, telecomunicações e informações. 

 

Como outros fatores a considerar na atividade industrial, citam-se: 

 

1. fontes de energia 

2. mercado consumidor 

3. matérias primas 

4. mão de obra 

 

Estão corretamente identificados os fatores 

 

a) 1 e 3, apenas. 

b) 2 e 4, apenas. 

c) 1, 2 e 4, apenas. 

d) 2, 3 e 4, apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

5 - Responder à questão com base no texto a seguir, referente a um país da Ásia. 

 

Sendo um dos países mais populosos do mundo, tem passado, desde a década de 

90 do século XX, por transformações no seu espaço geográfico, fato que, por um 

lado, aponta para a globalização e para o desenvolvimento tecnológico e, por outro, 

acentua as diferenças sociais. A formação de mão-de-obra especializada destaca-se 

na produção de softwares,aviões, pesquisas espaciais, supercondutores e no 

desenvolvimento das biociências. Embora durante a Guerra Fria esse país tenha 

procurado não se envolver com alinhamentos propostos pelos Estados Unidos ou 

pela União Soviética, tem historicamente encontrado dificuldades de 

relacionamento com os seus vizinhos, em especial com o Paquistão. 

 

O país a que o texto se refere é: 

 

a) a China. 

b) o Japão. 

c) a Arábia Saudita. 

d) a Índia. 

e) o Irã. 

 

6 - A revolução técnico-científica e informacional produzida no século XX, a qual se 

estende aos nossos dias, trouxe profundas mudanças nos sistemas de produção e 



nas relações de trabalho que incidem diretamente sobre a organização do espaço 

geográfico. Acerca das novas formas de relações de trabalho, é possível afirmar, 

corretamente, que: 

 

a) nos países desenvolvidos, com o grande avanço tecnológico, o desemprego foi 

reduzido e os sindicatos foram fortalecidos, respondendo aos interesses 

trabalhistas. 

b) o sistema de flexibilização da produção (modelo toyotista), que acarretou 

mudanças nas relações de trabalho, aplica-se apenas à indústria japonesa. 

c) o regime de trabalho permanente nas empresas industriais e de serviços 

ampliou-se, e foram fortalecidos os direitos sociais dos trabalhadores. 

d) a terceirização tem sido utilizada pelas empresas como uma das formas de 

flexibilização das relações de trabalho. 

e) a substituição progressiva do trabalho humano pelo informatizado foi restrita aos 

setores agrário e industrial. 

 

7 - Os "velhos tigres asiáticos", entre os quais se destaca a Coreia do Sul, 

apresentaram uma situação bastante original: de simples montadores para 

exportação passaram a desenvolver tecnologia e, hoje, destacam-se como áreas de 

industrialização avançada. Pode-se apontar como um dos fatores responsáveis por 

essa transformação 

 

a) as abundantes jazidas de minérios e combustíveis fósseis. 

b) a presença de sindicatos fortes e combativos. 

c) os investimentos maciços em educação e em pesquisas tecnológicas. 

d) o forte crescimento vegetativo que criou um grande mercado consumidor. 

e) a presença de Estados democráticos que exaltam a participação popular. 

 

8 - A partir da Revolução Industrial, cada vez mais, o processo de acumulação de 

capital se internacionaliza. Ao longo do século XX, esse processo se caracterizou, 

principalmente, por: 

 

a) Alianças bem-sucedidas entre países de pequena dimensão territorial, para 

proteger-se do comércio com os países capitalistas desenvolvidos. 

b) Dependência vital dos países desenvolvidos em relação aos países 

subdesenvolvidos, cujas matérias-primas são a única sustentação da 

industrialização dos primeiros. 

c) Solidariedade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, cabendo aos 

primeiros suprir os demais em matérias-primas raras e programas de educação e 

saúde das populações pobres. 

d) Aprofundamento da divisão do trabalho entre países e no interior dos próprios 

países dependentes, com o crescimento da industrialização associada ao grande 

endividamento externo. 

e) Democratização dos mecanismos de troca internacional, premida pela elevação 

constante dos preços das matérias-primas em níveis superiores aos dos produtos 

industrializados. 

 

9 - No mundo capitalista, a industrialização contemporânea apresenta uma certa 

dispersão do processo produtivo em áreas que oferecem maiores vantagens 

econômicas. Entre os reflexos dessa realidade nos países periféricos, assinale a 

afirmação INCORRETA. 

 

a) Ocorre implantação de avanços tecnológicos e expansão da produção em países 

periféricos, como estratégias instituídas pelo modelo industrial vigente, para 

ampliar seus mercados. 



b) Existe incentivo ao consumo dos produtos disponibilizados pela indústria 

moderna, alterando hábitos culturais nos países periféricos e atendendo ao sistema 

de capital mundial. 

c) Há discrepância entre o setor público dos países periféricos, com pouca 

capacidade de investimento, e o da iniciativa privada internacional e/ou nacional, 

que investe, cresce e se globaliza em diversos setores. 

d) Há uma ordem pré-estabelecida para o acesso a uma vida mais digna, 

favorecida pela expansão do processo de produção em países periféricos. 

 

10 - Assinale abaixo o grupo de países que atualmente são considerados 

economicamente emergentes no mundo, que possuem forte industrialização e 

oferecem boas oportunidades de investimentos internacionais. 

 

a) Portugal, Canadá e Argentina 

b) Brasil, China e Tailândia 

c) Brasil, México e Alemanha 

d) Cuba, Chile e Rússia 

 

Gabarito 

1 – D 

2 – E 

3 – C 

4 – E  

5 – D  

6 – D  

7 – C  

8 – D  

9 – D  

10 – B  


