
Globalização

1-Leia o trecho da entrevista a seguir:

Pergunta: A mundialização não é uma ameaça
deste lado da África?

Resposta:  -  A mundialização é antes de mais
nada  uma  sorte  para  as  empresas  privadas,
porque pode arrastá-las para o ato. Elas serão
obrigadas a melhorar sua produtividade para
ganhar mercados e não perder os que já têm.
Elas  terão  que  fazer  tal  como  as  empresas
americanas  e  asiáticas.  Nós  devemos  nos
bater  para  aumentar  a  competitividade  de
nossas economias, organizar nossos mercados
(...),  num  quadro  de  integração  regional.  As
vantagens  que  tudo  isso  confere  é  um
mercado  regional  mais  amplo  para  as
empresas (...)

(Boni  Yayi,  presidente  do  Banco  Oeste-
Africano  de  Desenvolvimento,  ln  "Jornal  Le
Soleil", 07/07/1996, Senegal)

Como se pode observar, uma visão positiva da
globalização (mundialização) está presente em
várias  partes  do  mundo.  Considerando  as
dificuldades  da  África  para  que  essa
perspectiva se concretize, leia com atenção as
afirmações e assinale a alternativa que contém
aquelas que estão corretas.

1  -  De  modo  geral,  os  países  africanos
possuem  Estados  herdados  do  período
colonial.  Sua estrutura não é adequada para
constituir países livres e independentes. Esse
fato se complica, pois os Estados não possuem

técnicos especializados, em número suficiente,
na gerência de uma economia moderna.

2 - Os países africanos dispõem, geralmente,
de  pouca  mão-de-obra  qualificada  para  a
economia  de  tipo  moderna  exigida  pela
globalização.  Os  sistemas  escolares  básico  e
superior  são  precários  e  de  pouco  alcance
social e territorial.

3  -  Os  Estados-nação  africanos  são
construções estranhas à complexidade étnica,
cultural e territorial pré-existentes. Herança da
colonização  européia,  contribuem  para  um
quadro  de  instabilidade  política,  conflitos
-regionais, separatismos e guerras civis.

4 - A África vive assolada por crises de fome,
doenças  endêmicas  e  generalização  de
epidemias, reforçando a baixa expectativa de
vida  e  a  alta  mortalidade,  em  especial  a
infantil.  Esse  quadro  está  associado  à
desarticulação dos modos de vida tradicionais
e  à  fragilidade  das  estruturas  modernas
implantadas.

a) 2 e 3

b) 1, 3 e 4

c) 1, 2, 3 e 4

d) 1, 2 e 4

e) 2, 3 e 4

2-Uma tendência do processo de globalização,
as  nações  tendem  a  se  agregar  em  grupos,
formando  Mercados  Comuns.  Sobre  essa



integração econômica é correto afirmar:

a)  na  América,  os  dois  blocos  mais
importantes se formaram desde a década de
1980

b)  dos  blocos  americanos,  o  MERCOSUL é  o
que tem mais se ampliado nos últimos anos

c) a Associação de Cooperação Econômica da
Ásia e do Pacífico - APEC - agrega somente o
Japão e os Tigres Asiáticos

d)  a  formação  de  Mercados  Comuns  tem
reduzido  o  fluxo  comercial  do  Pacífico  e
intensificado mais o Oceano Atlântico

3-Vivemos  uma  nova  revolução  tecnológica,
que une os  diversos lugares do mundo num
processo acelerado de globalização.

A  esse  respeito,  assinale  a  afirmação
INCORRETA.

a)  Este  processo  caracteriza-se  pelo
desenvolvimento  de  ramos  fundamentais  da
tecnologia,  como  a  informática  e  a
mecatrônica.

b) Uma das características da globalização da
economia  é  a  formação  de  megablocos
regionais, como a União Européia, o Mercosul
e o Nafta.

c)  Os investimentos em Ciência  e  Tecnologia
são  fundamentais  neste  processo.  Os  EUA,
Japão e África do Sul lideram os investimentos
em Ciência e Tecnologia no mundo.

d) Empresas transnacionais como a IBM, SONY
e MICROSOFT atuam no setor da informática.

e) A comunicação por redes tem possibilitado
o  armazenamento  e  a  transmissão  de

informações,  acelerando  e  ampliando  o
conhecimento científico.

4-Com relação ao fenômeno da globalização,
que  caracteriza  as  mudanças  em  curso  na
geografia  do  mundo  contemporâneo,  é
correto afirmar que:

a)  É  seletivo,  envolvendo  diferenciadamente
as classes e grupos sociais e se dá sobretudo
no campo das relações econômicas.

b) Como o nome indica,  tem uma dimensão
universal,  vindo  desde  as  origens  do
capitalismo,  atingindo  todos  os  povos  do
planeta.

c)  É  oposto  da  chamada  fragmentação,  pois
esta  envolve  o  espaço  dos  excluídos  e
daqueles  que  se  negam  a  participar  do
capitalismo.

d) É exclusivamente de caráter político-cultural
e se expandiu com a hegemonia dos Estados
Unidos do planeta.

e)  Acelera  o  fortalecimento  dos  Estados-
Nações,  bem  como  nos  nacionalismos  e
regionalismos.

5-A  geografia  do  mundo  contemporâneo  é
marcada  pelo  processo  de  globalização.
Acerca desse processo é correto afirmar que:

a) apesar de ser fortemente influenciado pelas
relações  econômicas,  também  apresenta
características  que  alteram  a  vida  política  e
cultural do planeta.

b)  mesmo sendo um  processo  recente,  pois
tem  suas  origens  nas  décadas  de  80  e  90,



parece  poder  manter-se  forte  vários  anos  à
frente.

c)  por  ser  levada  adiante  pelas  empresas
transnacionais, a globalização elimina a função
dos  Estados  Nacionais,  tanto  política  como
economicamente.

d)  se  trata  de  um  processo  exclusivamente
econômico, liderado pela ação das empresas
transnacionais,  agora  chamadas  firmas
globais.

e) tem suas raízes no final do século XV, tendo-
se  fortalecido  apenas  no  século  XX,  após  o
colapso do socialismo real e o fim da Guerra
Fria.

6-O processo de globalização está associado a
mudanças  de  natureza  distinta  no  mundo
como um todo.

Todas  as  alternativas  apresentam
modificações  decorrentes  desse  processo,
EXCETO

a)  Formação  de  grandes  blocos  econômicos
regionais.

b) Maior segurança em relação à melhoria dos
padrões sociais.

c)  Rápida  movimentação  de  capitais
internacionais por todo o mundo.

d) Redução do poder do Estado na proposição
de políticas econômicas internas.

7-É  possível  afirmar  que  o  processo  de
globalização  das  atividades  econômicas  tem
acompanhado a história da humanidade e que
ele se acelerou após a década de 70.

Todas  as  alternativas  apresentam
características ou indicadores do processo de
globalização das atividades econômicas neste
final de século, EXCETO

a)  A  aceleração  das  transformações
demográficas.

b)  A  revolução ocasionada  pelos  avanços da
informática.

c) O aperfeiçoamento dos meios de transporte
e das comunicações.

d) O desenvolvimento tecnológico e científico.

8-A década de 1990 está sendo marcada pelo
recrudescimento  das  idéias  neoliberais  entre
os governos de muitos países e pela chamada
globalização  da  economia.  Esses
acontecimentos,  embora  muito  difusos,
apresentam  certas  características  que  os
identificam, tais como:

I  -  A  globalização  promove  a  expansão  das
multinacionais e a padronização dos modelos
de consumo, como as cadeias de "fast food".

II  -  O  neoliberalismo  é  o  prosseguimento
econômico  da  "glasnost"  e  da  "perestroika",
após o desmantelamento político da URSS.

III  -  Os  neoliberais  pretendem que  uma das
funções do Estado na condução da economia é
manter  o  controle  dos  preços  através  de
políticas  antiinflacionárias  e  cambiais,
garantindo com isso a estabilidade financeira e
monetária.

IV  -  Os  países  mais  prejudicados  com  a
mundialização são aqueles que constituem o



chamado G-7.

São afirmações certas apenas:

a) II e III.

b) I e IV.

c) III e IV.

d) I e II.

e) I e III.

9-Fruto  de  uma  aceleração  capitalista,  num
ritmo  jamais  visto,  a  globalização  está
provocando a(o):

a)  melhor  distribuição  da  riqueza  entre  os
países do globo, aumentando assim o poder
de compra da população mundial.

b)  complementaridade  da  produção  entre
fábricas  e  montadoras  espalhadas  pelo
mundo,  fazendo  com  que  os  sindicatos
tenham maior poder de barganha frente aos
empresários.

c) reorganização dos Estados Nacionais, com o

aumento  da  interferência  dos  poderes
públicos na economia.

d)  domínio  do  mundo  pelas  grandes
corporações,  que  estão  decidindo  o  que,
como,  quando  e  onde  produzir  os  bens  e
serviços utilizados pelos seres humanos.

e) avanço da tecnologia e a expansão de vários
postos de trabalho nos países desenvolvidos.

10-A  globalização  da  economia  está
provocando uma profunda transformação dos
espaços  industriais  em  todo  o  mundo.
Recentemente  uma  grande  montadora  de
automóveis  que  opera  no  país  anunciou  a
instalação  de uma nova fábrica  em Resende
(RJ), distante de suas instalações mais antigas
no ABCD e Vale do Paraíba. Esse processo é
chamado de:

a) descentralização do capital.

b) desconcentração industrial.

c) centralização do capital.

d) esvaziamento industrial.

e) concentração industrial.
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