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OBS.: A questão e/ou a prova será anulada se: assinalar mais de uma alternativa; rasurar com corretivo, caneta ou borracha; filar; responder de
grafite.
1. Analise o quadrinho abaixo:

3. (UFC) O processo de globalização tem, na atualidade, provocado
grandes mudanças, tanto nas esferas econômica, financeira e política
quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala
mundial.

Carlos Ruas. Um Sábado Qualquer. Disponível em: Um sábado qualquer.

Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização
representada pela tirinha:
a) ( ) Mercantilização da Economia
b) ( ) Formação de Acordos Econômicos
c) ( ) Cartelização
d) ( ) Expansão das empresas globais
e) ( ) Censura aos meios publicitários
2. Veja a canção abaixo:
3ª do plural (Engenheiros do Hawaii)
Corrida pra vender cigarro
Cigarro pra vender remédio
Remédio pra curar a tosse
Tossir, cuspir, jogar pra fora
Corrida pra vender os carros
Pneu, cerveja e gasolina
Cabeça pra usar boné
E professar a fé de quem patrocina
Eles querem te vender, eles querem te comprar
Querem te matar a sede, eles querem te sedar
(...)
Corrida contra o relógio
Silicone contra a gravidade
Dedo no gatilho, velocidade
Quem mente antes diz a verdade
Satisfação garantida
Obsolescência programada
Eles ganham a corrida antes mesmo da largada
(...)
Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema
capitalista sempre foram o resultado da busca por caminhos para
manter o crescimento da produção e do consumo. A crítica ao
sistema econômico presente na letra da canção está RELACIONADA à
seguinte estratégia:
a) ( ) aceleração do ciclo de renovação dos produtos
b) ( ) imposição do tempo de realização das tarefas fabris
c) ( ) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias
d) (
) padronização da produção dos bens industriais de alta
tecnologia

A esse respeito, analise a imagem e observe que é possível afirmar,
de modo CORRETO, que:
a) (
) A maioria das instituições financeiras globais tem sua sede
localizada nos países subdesenvolvidos.
b) ( ) O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da
internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais.
c) ( ) O Estado intervém na economia por meio de investimentos no
setor industrial, fortalecendo, assim, as empresas estatais.
d) ( ) As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas
dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
e) ( ) Os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo
único de formação de alianças para defender a autonomia política dos
países membros.
4. Assinale a charge abaixo sobre o modo de produção e em seguida
assinale a alternativa que melhor explica-a:

a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) Ampliação da jornada diária.
) Melhoria da qualidade do trabalho.
) Instabilidade nos cargos ocupados.
) Eficiência na prevenção de acidentes.
) Desconhecimento das etapas produtivas.
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5. Analise a tirinha abaixo sobre as evoluções tecnológicas
contemporâneas

atributos naturais, procurando não só descrevê-los, mas entender as
interações existentes entre eles; e de outro, verificar a maneira pela
qual a sociedade está administrando e interferindo nos sistemas
naturais. Para perceber a ação da sociedade é necessário adentrar em
sua estrutura social, procurando apreender o seu modo de produção
e as relações socioeconômicas vigentes”.
(GIOMETTI, A. B. R., et al. Leitura do Espaço Geográfico através das categorias:
Lugar, Paisagem e Território. In: Caderno de formação: formação de professores
didática dos conteúdos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p.34).

Na conceituação acima apresentada, temos a Geografia como uma
ciência da natureza e da sociedade, no sentido de:
a) ( ) descrever as metanarrativas individuais do natural e do social.
b) ( ) evidenciar as relações de interação entre esses dois elementos
da realidade.
c) ( ) compreender as dinâmicas naturais dos espaços humanizados.
d) ( ) avaliar as estruturas dos sistemas naturais para neles interferir.
e) (
) evidenciar a complementaridade nula entre o espaço e as
práticas humanas.

A tirinha acima reproduz uma crítica recorrentemente direcionada
aos impactos gerados pela Terceira Revolução Industrial, assinale a
alternativa CORRETA:
a) (
) A excessiva capacidade de memória dos aparelhos
industrializados.
b) (
) A superioridade do desempenho dos produtos face à
capacidade humana.
c) (
) A alienação gerada pelas facilidades promovidas pelas
tecnologias.
d) ( ) O processo de substituição do homem pela máquina no campo
produtivo industrial.
e) (
) O desequilíbrio entre o excesso de informações e a
incapacidade de armazená-las.
6. Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se ADEQUE à sua
interpretação:
“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os
artifícios mecânicos, em quantidades maiores do que qualquer outra
coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que
ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do
mundo mudou mais drasticamente (e mais rapidamente) do que em
qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10
mil anos antes.”
(ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1993, p. 395).

a) ( ) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a
agricultura.
b) ( ) Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento
da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo
tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da
produção.
c) ( ) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida
que a Revolução Industrial provocou no mundo contemporâneo.
d) (
) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque
funcionava à base de eletricidade.
e) ( ) O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu
que a indústria se desenvolvesse.
7. “No conceito de espaço geográfico está implícita a ideia de
articulação entre natureza e sociedade. Na busca desta articulação, a
Geografia tem que trabalhar, de um lado, com os elementos e

8. Sobre o espaço geográfico mundial, analise as afirmativas abaixo.
I. Ela se transforma ao longo do tempo devido as técnicas de cada
período histórico.
II. Durante o período medieval, os europeus expandiram suas áreas de
influência com o objetivo de acumular metais preciosos que foram
depois investidos no processo industrial.
III. O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado
pelo homem; e pode ser definido como sendo o palco das realizações
humanas nas quais estão as relações entre os homens e desses com a
natureza.
Assinale a sequência CORRETA.
a) ( ) I e III
b) ( ) II e III
c) ( ) III
d) ( ) I e II
e) ( ) I, II e III
9. Sobre a Quarta Revolução Industrial, é CORRETO afirmar que:
a) ( ) É uma revolução nos formatos e no modo de produção das
empresas, na forma do consumo, também conhecida por indústria 4.0.
b) (
) Houve o desenvolvimento na linha de produção, na qual o
trabalhador passa exercer função fixa na empresa, o que o leva a uma
alienação do trabalho.
c) (
) Contribuiu para a acumulação de capital resultante da
exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio.
d) (
) Homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias
econômicas entre os países.
e) (
) Introduziu um modelo de internet, caracterizado como
“internet das coisas” em que a relação humana ficou limitada as ações
de meio ambiente, possibilitando uma melhoras nos padrões
ambientais.
10. A emergência da Terceira Revolução Industrial, ou Revolução
Técnico-Científica Informacional, proporcionou uma sequência de
avanços no campo do trabalho industrial. No que se refere às
modalidades de produção fabril, aquela que melhor se configurou e
garantiu a sua manutenção na esfera produtiva FOI:
a) ( ) macarthismo
b) ( ) fordismo
c) ( ) taylorismo
d) ( ) volvismo
e) ( ) toyotismo ou just in time

E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes:
É chegado a vós o reino de Deus. (LUCAS 10 : 9)

