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1 - Leia as informações a seguir: 
 
Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual 
escreveu a seu pai: “O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A 
máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do 

que qualquer outra que tenha sido inventada até agora”. 
 
Disponível em: http://www.ampltd.co.uk/digital_guides/ind-rev-series-3-parts-1-to-
3/detailed-listing-part-1.aspx. Acesso em: 29 out. 2012.(Adaptado). 
 
a) puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica. 

b) gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio. 

c) gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de desgelo das calotas polares. 
d) industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica. 
e) industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. 
 
2 - Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto 
afirmar que ela: 
 

a) foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para 
realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a 
formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. 
b) ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais 
que participaram da Revolução Industrial. 
c) nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. 
d) deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver 

novas tecnologias. 
e) foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, 

tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, 
por conseguinte, os lucros. 
 
3 - No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países 

desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a 
criação de arranjos territoriais chamados tecnopólos, caracterizados por: 
a) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de 
mão de obra qualificada capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser 
absorvidos pelas indústrias. 
b) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento instalados em fazendas que utilizam 
ferramentas tradicionais e mão de obra intensiva para realizar estudos que aumentem a 

produtividade. 
c) áreas centrais das grandes cidades que apresentam alta concentração de compra e venda 
de produtos tecnológicos e serviços de manutenção com mão de obra pouco qualificada. 
d) conjuntos empresariais voltados para a prestação de serviços avançados a distância com 
o emprego de mão de obra barata adaptada ao uso de sistemas de comunicação e 
informação. 
e) áreas centrais das grandes metrópoles que apresentam elevado dinamismo para a 

recepção de eventos e congressos especializados em biotecnologia e saúde para soluções de 
demandas em mercados emergentes. 
 
4 - Para responder à questão, analise as afirmativas que podem completar a frase abaixo: 
A China se tornou uma potência industrial e exportadora nos últimos anos. Esse fenômeno 
deve-se _________. 

I. às vantagens concedidas pelo governo chinês às companhias transnacionais 
II. à mão de obra barata e abundante do país 
III. à política de liberalização econômica, que abriu o país para investimentos estrangeiros 



IV. à atuação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que unificou fretes e 

tarifas em toda a região 

Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
5 - Hu Jintao (dirigente chinês) foi substituído em março de 2013 por Xi Jinping que terá 
desafios importantes a enfrentar na 2a maior economia do planeta: corrupção, degradação 
ambiental, desaceleração do crescimento econômico entre outros. Com relação à China, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) A abertura econômica transformou a China numa das maiores plataformas de exportação 

de bens de consumo do mundo. Na atualidade, está entre os principais parceiros comerciais 
do Brasil, destacando-se em nossa pauta de exportações para esse país, a soja e o minério 
de ferro. 
b) A China, apesar de não ser membro do Conselho de Segurança da ONU (Organização das 
Nações Unidas), possui participação importante nas grandes decisões mundiais tendo 

apoiado os Estados Unidos nos últimos conflitos ocorridos no Norte da África e Oriente Médio. 
c) Apesar da crescente industrialização, o governo chinês não demonstra preocupação 

ambiental, visto que sua matriz energética é predominantemente limpa e renovável. 
d) Recentemente, a China deu total autonomia à região do Tibete, encerrando um longo 
período de dominação dessa região por Pequim. 
e) O crescimento chinês iniciou-se com a implantação do “socialismo de mercado” através 
das Zonas Econômicas Especiais, programa desenvolvido por Mao Tsé-Tung com apoio, na 
época, dos Estados Unidos e da Ex-URSS. 
 

6 - Segunda maior economia do mundo, a China é também um dos maiores países do 
planeta. Em todos os lugares, em todos os quinhões, há de se encontrar uma mercadoria 
chinesa. O número incomensurável de trabalhadores impulsiona ainda mais a economia 
deste país asiático. Sua história não é menos impactante, o que desperta a atenção de 
muitos historiadores europeus. 
Sobre a história recente deste grande país, podemos afirmar: 

a) A industrialização chinesa foi acompanhada de um intenso e planejado projeto de 
reformulação urbana e de controle da poluição nas cidades. 

b) O desenvolvimento chinês tem produzido uma sociedade igualitária, com a repartição das 
riquezas produzidas pelas grandes indústrias asiáticas. 
c) A inserção da China na moderna economia globalizada é uma política de governo que 
reintroduziu a economia de mercado em algumas regiões chinesas. 
d) Com uma população avaliada em 1,3 bilhões de pessoas, a China desenvolve-se 

economicamente e incentiva o aumento da natalidade de sua população. 
 
7 - Para produzir modernamente, essas indústrias convocam outros atores para participar de 
suas ações hegemônicas, levados, desse modo, a agir segundo uma lógica subordinada à da 
firma global.*...+ Nos lugares escolhidos, tudo é permeado por um discurso sobre 
desenvolvimento.*...+ Nada se fala sobre a robotização do setor e a drenagem dos cofres 
públicos para essa implantação industrial. 

(Milton Santos & M. Laura Silveira. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. 
Rio de Janeiro: Record, 2001.p. 112) 
O texto apresenta estratégias de descentralização das indústrias 
a) mecânicas. 
b) de vestuário. 
c) siderúrgicas. 

d) petroquímicas. 
e) automobilísticas. 
 
8 - Brasil, Rússia, Índia e China, constituem um grupo de economias emergentes, que 
assumiram importância no mercado global. Esses países contribuíram nos últimos cinco anos 
com mais da metade do crescimento do produto global, ou seja, a soma do que foi produzido 
nos diferentes setores da economia, ampliando significativamente a participação destes no 

comércio mundial. 
Sobre a participação desse grupo de países na economia mundial, pode-se afirmar que: 



a) A Rússia se destaca ofertando alimentos e matérias-primas para suprir as demandas de 

consumo da sociedade indiana. 

b) A China se destaca pela elevada qualificação de sua mão-de-obra e pelo desenvolvimento 
industrial com rígido controle ambiental. 
c) A Índia se destaca no setor de serviços de informática pela capacidade para formar 
profissionais nas áreas tecnológicas. 
d) O Brasil se destaca como fornecedor de petróleo e gás natural, atendendo as demandas 
de consumo de energia da produção chinesa. 

 
 
Gabarito 
1 – E     
2 – A 
3 – A 

4 – D   
5 – A 
6 – A   
7 – E 
8 – C   


