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Globalização 
 
1. O papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) alterou-se desde sua origem em 
1949. A Otan é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de segurança coletiva, o qual, 
por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com o objetivo de manter a 
democracia, a paz e a segurança dos seus integrantes. No começo dos anos de 1990, em função 
dos conflitos nos Bálcãs, a Otan declarou que a instabilidade na Europa Central afetava 
diretamente a segurança dos seus membros. Foi então iniciada a primeira operação militar fora do 
território dos países-membros. Desde então ela expandiu sua área de interesse para África, 
Oriente Médio e Ásia. 

BERTAZZO, J. Atuação da Otan no Pós-Guerra Fria: implicações para a segurança nacional e 
para a ONU. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, jan.-jun. 2010 (adaptado).  

 
Os objetivos dessa organização, nos diferentes períodos descritos, são, respectivamente:  

a) Financiar a indústria bélica – garantir atuação global.    
b) Conter a expansão socialista – realizar ataques preventivos.    
c) Combater a ameaça soviética – promover auxílio humanitário.    
d) Minimizar a influência estadunidense – apoiar organismos multilaterais.    
e) Reconstruir o continente devastado – assegurar estabilidade geopolítica.    

 
 
2. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em 
Worthing (Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos 
inventados em Nova Jérsei (EUA), fabricados no Japão. (…). Já a indústria de confecção norte-
americana, quando inscreve em seus produtos ‘made in USA’, esquece de mencionar que eles 
foram produzidos no México, Caribe ou Filipinas. 

(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura)  
O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto 
roupas que nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas 
costumam ser feitas em fábricas – chamadas “maquiladoras” – situadas em zonas-francas, onde 
os trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. A produção nessas condições 
indicaria um processo de globalização que  

a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela 
aproximação entre um centro rico e uma periferia pobre.  

b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de 
produção dos bens e mercadorias.  

c) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do 
intercâmbio de tecnologia.  

d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela 
circulação globalizada da mão-de-obra.  

e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora 
das fronteiras dos Estados Nacionais. 

 
 
3. Quem participa do G20? 
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Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 países: os que formam o 
G8 e ainda 11 emergentes. No G8, estão Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, 
Japão, Reino Unido e Rússia. 
Os componentes do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia 
Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 
número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho 
Europeu. O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês 
Monetário e Financeiro Internacional e de Desenvolvimento, por meio de seus representantes, 
também tomam assento nas reuniões do G20. 

(http://veja.abril.br/idade/exclusicomvo/perguntas_respostas/g20/20.shtmlAdaptado.) 
 
Sobre a formação do G20, pode-se afirmar que 

a) é uma forma de reconhecimento à maior participação destes países em problemas 
regionais, substituindo os organismos internacionais tradicionais como a ONU, o FMI e, na 
esfera militar, a OTAN. 

b) foi produto das transformações políticas que ocorreram após o fim da Guerra Fria e 
expressa a nova divisão do mundo por grandes áreas de civilização, das quais esses 
países são os principais representantes. 

c) expressa os resultados políticos das mudanças na divisão internacional do trabalho, pois a 
maior parte dos membros que se uniram ao G8 são países da semiperiferia industrializada. 

d) representa o crescimento da importância do comércio de commodities no mundo atual e a 
preocupação, por parte dos países ricos, de que a sua escassez possa gerar conflitos 
internacionais. 

e) reflete a nova divisão do mundo entre uma maioria industrializada e uma parcela de países 
exportadores de produtos primários excluídos das decisões econômicas mundiais. 

 
 
4. O novo mapa do jazz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante décadas, músicos e jornalistas norte-americanos trataram os jazzistas estrangeiros com 
a condescendência com que os brasileiros assistem ao desfile de uma escola de samba do 
Japão. Essa fase passou. Foi substituída pelo sentimento de que os sopros de inovação do jazz 
têm vindo de fora. 

http://veja.abril.br/idade/exclusicomvo/
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Com base nas informações acima, e considerando o processo de globalização contemporâneo, 
uma das tendências da difusão cultural das últimas décadas é: 

a) formação de uma cultura mundial homogênea, marcada pela supremacia dos elementos 
culturais dos países centrais 

b) constituição de uma rede de influências culturais recíprocas, facilitada pelo 
desenvolvimento mundial das telecomunicações 

c) eliminação do amplo predomínio cultural norte-americano sobre o mundo, delineado a 
partir do declínio econômico dos Estados Unidos 

d) preservação da originalidade das características culturais de cada nação, evidenciada pela 
contribuição dos imigrantes aos países de destino 

e) trocas culturais baseadas em maior rede de trocas de informações e cada vez menos 
evidências do caráter pluriétnico das populações.  

 
 
5. O intercâmbio de ideias, informações e culturas, através dos meios de comunicação, imprimem 
mudanças profundas no espaço geográfico e na construção da vida social, na medida em que 
transformam os padrões culturais e os sistemas de consumo e de produção, podendo ser 
responsáveis pelo desenvolvimento de uma região.  

(HAESBAERT, R. Globalização e fragmentação do mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: 
EdUFF, 1998.)  

Muitos meios de comunicação, frutos de experiências e da evolução científica acumuladas, foram 
inventados ou aperfeiçoados durante o século XX e provocaram mudanças radicais nos modos de 
vida, como por exemplo,  

a) a diferenciação regional da identidade social por meio de hábitos de consumo.  
b) o maior fortalecimento de informações, hábitos e técnicas locais.  
c) a universalização do acesso a computadores e a Internet em todos os países.  
d) a melhor distribuição de renda entre os países do sul favorecendo o acesso a produtos 

originários da Europa.  
e) a criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação 

das rede de fast-food.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Enem 15 Semanas 

Geografia 
29/07/2015 

 
Gabarito 
 

1. B 
2. E 
3. C 
4. B 
5. E 

 


