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Exercícios de Revisão – 2 
 
1. A rede McDonald’s foi fundada na década de 1940 por Dick e Maurice McDonald, mas 
comprada e vastamente expandida por Ray Kroc a partir do 1950. Kroc, um imigrante tcheco, foi 
aparentemente o primeiro empresário que aplicou os princípios da produção em massa a um 
setor de serviços. Em consequência de suas inovações, hoje cerca de 50 milhões de pessoas por 
dia comem em um McDonald’s em mais de 120 países. A rede McDonald’s tornou-se um dos 
símbolos de algumas das principais mudanças, ocorridas em diversos países, nos últimos 
cinquenta anos. Sua história se confunde com a das relações econômicas internacionais. 
 
Uma mudança que pode ser representada pela expansão dessa rede e sua respectiva causa 
histórica são: 

a) mundialização da cultura – extinção da dualidade local/global 
b) padronização do consumo – expansão de empresas transnacionais 
c) americanização dos costumes – internacionalização tecnológica do setor industrial 
d) uniformização dos hábitos alimentares – integração mundial dos mercados nacionais 
e) universalização do acesso – redes de propaganda que conseguem impor seus produtos no 

mercado  
 
 
2. 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. 
 
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 
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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) alteração do padrão de influência cultural mundial, alterando os papéis dos países centrais 
e emergentes, tornando o último grupo, o maior difusor de novos hábitos 

 
 
3. “Acabaram a União Soviética e a Guerra Fria e todos suspiramos aliviados. Mas em vez de 
espíritos desarmados proliferaram novos fantasmas nucleares e perdemos até a primeira 
condição para um tranquilizador equilíbrio de terror que é saber de que lado virão os mísseis. A 
crise atual no mundo é uma crise de nitidez (...). Os que insistem em reduzir tudo a um choque de 
civilizações querem, na verdade, reduzir tudo a outra Guerra Fria, recuperar a simplicidade de um 
confronto entre potências com a simplificação adicional de que desta vez só um lado é uma 
potência. ” 
 
As características da atual geopolítica mundial que justificam o ponto de vista expresso pelo autor 
são: 

a) assimetria política – corrida espacial – dispersão mundial do poder bélico 
b) sectarismo religioso – corrida armamentista – constituição de blocos militares 
c) bipolaridade cultural – proliferação nuclear – militarização dos países islâmicos 
d) multipolaridade econômica – unipolaridade militar – multiplicação dos conflitos regionais 

 
 
4. 

 
No ano de 2006, o Brasil alcançou a autossuficiência na produção de petróleo, 53 anos após a 
criação da Petrobras. Nos anos de 1953 e 2006, respectivamente, o setor petrolífero pode ser 
caracterizado pela adoção das seguintes práticas: 

a) tributação concentradora – economia mista 
b) monopólio estatal – abertura ao setor privado 
c) livre-comércio – proteção às empresas nacionais 
d) desenvolvimentismo – protecionismo alfandegário 
e) investimentos externos – aumento do papel do Estado 
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5. No mundo atual, as disputas pelos recursos naturais renováveis e não renováveis apresentam-
se na pauta do dia, sob o discurso da crise do uso excessivo de determinados recursos 
indispensáveis à sobrevivência das sociedades contemporâneas. 
Sobre a importância desses recursos para as sociedades em questão, é correto afirmar que: 

a) a escassez da água, nas áreas áridas e semiáridas, aliada à poluição dos recursos hídricos 
pela descarga de dejetos industriais urbanos tem acirrado as disputas entre as nações pelo 
domínio das áreas de maior disponibilidade deste recurso, a exemplo da nascente do Rio 
Jordão. 

b) o uso do Carvão mineral, fonte indispensável para a indústria de base, a exemplo da 
siderurgia, aumentou consideravelmente no início do século XXI, decorrência, 
principalmente, da exigência da sociedade por uma fonte pouco poluente. 

c) o uso do gás natural tem se tornado indispensável devido a sua larga utilização no âmbito 
doméstico, nos transportes e indústrias, dentre outros. Porém a dificuldade de transporte 
aliada à queima extremamente poluente, se comparada a do petróleo, têm inviabilizado seu 
uso. 

d) o petróleo, recurso natural não renovável, fundamental para as sociedades industrializadas 
tem sua produção e comercialização controladas pelos países detentores dessas reservas, 
o que tem se traduzido em países de economias dinâmicas e desenvolvimento social. 

e) o período técnico cientifico e informacional tem demandado cada vez mais pelo uso de 
ferro, direcionado principalmente à indústria siderúrgica, porém o exaurimento das jazidas 
desse recurso no mundo tem diminuído a oferta e gerado o seu encarecimento. 

 
    
6. Portos Secos no Estado de São Paulo (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Disponível em: <http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/mp-portos-secos.htm>. Acesso em: 
24 julho 2013). 

O sistema portuário brasileiro está sendo reorganizado para eliminar parte dos gargalos 
infraestruturais que reduzem os investimentos nacionais e internacionais no país. Chama-se 
atenção, nesse processo, para o crescimento e valorização cada vez maior dos portos secos no 
território nacional. Porto seco é: 

a) um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada via férrea e/ou aérea, em 
zona fora do porto, geralmente no interior. 

b) uma estação aduaneira com o papel de salvaguardar todos os investimentos em 
tecnologias de ponta produzidos em território nacional. 

c) um silo que armazena, sem impostos, a mercadoria importada por investidores nacionais 
para o abastecimento agroalimentar do país. 
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d) uma infraestrutura portuária fluvial que segue o curso dos principais rios estaduais para 
complementar o sistema portuário de cabotagem. 

e) um sistema intermodal de transporte ferroviário e metroviário que facilita a distribuição de 
bens para os aeroportos e portos do país. 
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