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Lista de exercícios - Globalização  
 

1. (UFP) Observe a charge: 
  

 
  

A charge mostra Harry Trumann e Josef Stalin jogando futebol com uma bola que representa o 
Planeta Terra. Trata-se de uma representação da chamada Guerra Fria, que pode ser definida 
como: 

a) Política da “paz armada”, desenvolvida pelas grandes potências no final do século XIX, da qual 
resultaram tratados de alianças como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança e que levou à 
Primeira Guerra Mundial. 

b) Estado de tensão permanente entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o 
bloco socialista, liderado pela União Soviética, resultante da disputa entre essas duas 
potências por uma posição hegemônica no contexto internacional no período posterior à 
Segunda Guerra Mundial. 

c) Tensão militar ocorrida entre Inglaterra e Alemanha, no final do século XIX, motivada pela 
disputa, entre os dois Estados Nacionais, pelo controle     do comércio internacional. 

d) Estratégia desenvolvida pelos Estados Unidos objetivando conter a expansão imperialista da 
União Soviética, nação que emergiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência 
econômica e militar do mundo. 

e) Choque ocorrido entre as potências industrializadas europeias, entre o final do século XIX e o 
início do século XX, decorrente da disputa pelas colônias na África e na Ásia. 

   
2. (Unesp) A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira, articulando capital, 
tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras forças produtivas. Acompanhada 
pela publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a indústria cultural, misturadas em jornais, revistas, 
livros, programas de rádio, emissões de televisão, videoclipes, fax, redes de computadores e outros 
meios de comunicação, informação e fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza 



 

 
 

 

Geografia 
James Onnig  

(Bruna Cianni) 

o consumismo. Provoca a desterritorialização e reterritorialização das coisas, gentes e ideias. 
Promove o redimensionamento de espaços e tempos.  

(Octavio Ianni, Teorias da Globalização, 2002.)  
 

Partindo da metáfora de fábrica global de Octavio Ianni, pode-se identificar como 
características da globalização  

a) O amplo fluxo de riquezas, de imagens, de poder, bem como as novas tecnologias de 
informação que estão integrando o mundo em redes globais, em que o Estado também 
exerce importante papel na relação entre tecnologia e sociedade. 

b) A imposição de regras pelos países da Europa e América do Sul nas relações comerciais e 
globais que oprimem os mais pobres do mundo e se preocupam muito mais com a expansão 
das relações de mercado do que com a democracia.  

c) A busca das identidades nacionais como única fonte de significado em um período histórico 
caracterizado por uma ampla estruturação das organizações sociais, legitimação das 
instituições e aparecimento de movimentos políticos e expressões culturais.  

d) O multiculturalismo e a interdependência que somente podemos compreender e mudar a 
partir de uma perspectiva singular que articule o isolamento cultural com o 
individualismo.     

e) A existência de redes que impedem a dependência dos polos econômicos e culturais no novo 
mosaico global contemporâneo.  

 
3. (Uerj) Observe a imagem abaixo, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001.  
  

 
  

A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de 
catástrofe que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de 
televisão, nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão 
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dramáticas, não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em 
ícones. Agora, elas representam uma guinada histórica?  

ERIC HOBSBAWM (10/09/2011) www.estadao.com.br  
  

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à 
seguinte repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center:  

a) Concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional  
b) Crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos  
c) Intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio  
d) Ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes  

  
4. “G-20 adota linha dura para combater crise grupo anuncia maior controle para o sistema 
financeiro cercada de expectativas, a reunião do G-20, grupo que congrega os países mais ricos e os 
principais emergentes do mundo, chegou ao fim, em Londres, com o consenso da necessidade de 
combate aos paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. 
Além disso, os líderes concordaram, dentre várias medidas, em injetar US$ 1,1 trilhão na economia 
para debelar a crise.” 
  

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no 
qual se esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, 
cuja configuração mais clara ainda está em andamento. 

a) Diminuição dos fluxos internacionais de capital 
b) Aumento do número de polos de poder mundial 
c) Redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 
d) Crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

  
5. (Vunesp) O fim da Guerra Fria e a desagregação da URSS puseram fim ao mundo bipolar e à antiga 
classificação dos países em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. O Segundo Mundo reunia os antigos 
países socialistas. Hoje, a nova ordem mundial, representada na figura, divide as nações em pobres e 
ricas, ou subdesenvolvidas e desenvolvidas. Os países emergentes, também chamados de 
subdesenvolvidos industrializados ou em industrialização, atraem os investimentos das empresas 
transnacionais porque apresentam as vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos 
inúmeros incentivos fiscais 
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Assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial 
a) Os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos industrializados ou em 

industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam 
as vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que 
oferecem e da estabilidade político-econômica. 

b) Os antigos países socialistas, agora ditos países de economia “em transição”, atraem grandes 
investimentos e estão adaptando-se à economia de mercado, inclusive Coréia do Norte e 
Vietnã. 

c) A multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque, hoje, os pólos econômicos 
possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os 
países ricos permaneçam ricos, os que pertenciam ao Terceiro Mundo vêem a pobreza 
diminuir. 

d) O conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e de outro 
lado, exclusão dos novos meios técnico-científicos, baixo nível de vida e pobreza. 

e) A maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos subdesenvolvidos do Sul 
desperta o interesse econômico dos desenvolvidos do Norte, pois representam novos 
mercados consumidores e de investimento de capital especulativo, inclusive os da África 
Subsaariana, que passam por turbulências tribais, seca, fome e AIDS 

  
6. (ENEM) 
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.  
  
O espaço mundial sob a “nova des-ordem” é um emaranhado de zonas, redes e “aglomerados”, 
espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. 
Fica clara, de saída, a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar 
um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como é o espaço mundial contemporâneo?  

HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C.W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006 
  

O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, 
no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países 
socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de “primeiro” e “terceiro” mundo perderam 
sua validade explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial 
aponta para 
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a) A estagnação dos Estados com forte identidade cultural. 
b) O alcance da racionalidade anticapitalista. 
c) A influência das grandes potências econômicas 
d) A dissolução de blocos políticos regionais. 
e) O alargamento da força econômica dos países islâmicos. 

  
7. (UNICAMP) O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental, 
durante o período da Guerra Fria. O texto diz: “Duas infâncias. Na URSS (parte superior) crianças são 
apoiadas pelo amor da nação! Nos países capitalistas (figura inferior), milhões de crianças vivem sem 
comida ou abrigo.” 
  

 
  

a) Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? 
b) Cite dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria. 
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Gabarito  
 

1. B 

2. A 

3. C 

4. B 

5. D 

6. C 

7. a) Na sociedade capitalista ocidental, a criança é privada de lazer e educação, em função da 
exploração do trabalho do proletariado. 
b) Guerra da Coreia (1950-53), Guerra do Vietnã (1955-75) e Guerra do Afeganistão (1979-
89). 
 

 
 

  


