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GLOBALIZAÇÃO 

  

1. (G1 - ifal 2016) Atualmente a globalização está 
presente na vida de todos. Ela atua de modo marcante 
na ciência, na economia, na política, na urbanização 
etc. Em se tratando de economia, a globalização foi 
vital para a internacionalização do capitalismo 
financeiro, para o acesso a produtos e a culturas 
mundiais. Quando o assunto é urbanização, lá está 
presente a unificação de padrões de comportamento, 
também encontrados nas sociedades rurais graças aos 
avanços tecnológicos e de comunicação desenvolvidos 
e disponibilizados ao longo dos anos. Apesar de o 
Brasil se beneficiar com a globalização, também sofre 
com as desigualdades econômicas por ela 
proporcionadas. Marque a seguir a alternativa que, 
respectivamente, melhor demonstra um aspecto 
positivo e um aspecto negativo da globalização no 
Brasil.  

a) Integração do país ao mercado financeiro 
internacional e o acesso imediato à informação pela 
rede de computadores.    

b) Incentivo ao desenvolvimento industrial brasileiro e 
a geração em larga escala de emprego e renda.    

c) Desvalorização da cultura regional e prosperidade 
econômica nacional.    

d) Possibilidade de intercâmbio científico com outros 
países e a geração de desemprego em razão da baixa 
qualificação profissional e da concorrência desigual 
entre a indústria nacional brasileira e as 
multinacionais.    

e) Baixo número de desempregados e elevado índice 
de analfabetismo no Nordeste do Brasil.    

 

2. (Pucrs 2016) Com o desenvolvimento da economia 
informacional e da globalização, estruturou-se, mais 
uma vez, a Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
Sobre essa nova DIT, é correto afirmar que 

I. circunscreve-se aos limites territoriais dos países 
envolvidos. 

II. se estabelece entre os agentes econômicos 
localizados em uma estrutura global de redes e fluxos. 

III. compreende agentes que podem aparecer em 
posições diferentes em um mesmo país. 

IV. envolve os produtores de matérias-primas 
provenientes de recursos naturais que estão nos 
países centrais, eliminando as desigualdades 
internacionais. 

 

Estão corretas as afirmativas  

a) I e II, apenas.   b) II e III, apenas.   c) I, II e III, apenas.    

d) II, III e IV, apenas.   e) I, II, III e IV.    

3. (Uemg 2016) 

A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO 

"A vida política e social foi profunda e 
irreversivelmente alterada pela redução brutal dos 
tempos de deslocamento de matéria e informação. Os 
governos passaram a ter condições de controle efetivo 
sobre os territórios ao adquirirem a capacidade de 
emitir ordens, instantaneamente, para agentes 
administrativos em lugares distantes".  

TERRA, Lygia, ARAÚJO, Regina, GUIMARÃES, Raul.Conexões. 
Estudos de geografia geral e do Brasil Ed. Moderna. p.460.  

 

ASSEMBLEIA DA ONU APROVA PROPOSTA CONTRA 
ESPIONAGEM 

Resolução, que não é obrigatória, foi iniciada por 
Brasil e Alemanha após dados vazados por Snowden 
indicarem que os dois governos eram monitorados.  

Nenhum país é obrigado a adotar, mas quase 200 
apoiaram uma resolução contra espionagem aprovada 
nesta quarta-feira pela Assembleia Geral da ONU. A 
proposta foi introduzida por Brasil e Alemanha, depois 
das alegações de que os governos dos dois países 
eram monitorados.  

O texto pede aos países que revejam procedimentos e 
legislação relacionados a programas de vigilância e 
protejam a privacidade dos usuários de internet e 
outras formas de comunicação eletrônica. Também faz 
um apelo para que sejam criados ou mantidos 
mecanismos de controle independentes e efetivos, 
capazes de assegurar transparência e prestação de 
contas sobre os programas que interceptam dados 
pessoais.  

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/assembleia-da-onu-
aprova-proposta-contraespionagem. Acesso em: 30/9/2015.  

O avanço da tecnologia foi sem dúvida um grande 
passo para a humanidade, porém cobra seu preço.  

Com base nos dois textos, podemos concluir que o 
avanço tecnológico:   

a) Trouxe benefícios exclusivos para os países ricos, 
criando uma separação entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos.     

b) Gerou a necessidade aos países de criarem leis e 
medidas de proteção à privacidade de seus órgãos, 
ações e cidadãos.     

c) Levou as empresas a ultrapassarem os limites 
regionais, atingindo mercados internacionais e 
equilibrando a economia global.     

d) Gera a invasão de privacidade de pessoas e 
entidades, sendo prática comum de todos os governos 
e maioria das empresas.    
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4. (Faculdade Albert Einstein 2016) "A tal ideologia 
globalitária, quase sem resistências, vem tentando 
demonstrar que, com a queda do Muro de Berlim e o 
fim do chamado mundo bipolar, o espaço político e 
econômico tornou-se mais homogêneo, menos 
conflitivo, havendo concordância a respeito das 
tendências evolutivas da economia e das sociedades". 

(Luiz Gonzaga Belluzzo. A Guerra do Brasil, São Paulo: 
Textonovo, 2006. p. 25) 

O autor se refere a uma interpretação da chamada 
nova ordem mundial. Sobre essa ordem é correto 
afirmar que  

a) vivenciamos a globalização que tornou as relações 
comerciais internacionais bem mais harmoniosas, com 
a eliminação quase total dos obstáculos alfandegários.    

b) assistimos ao fim da geopolítica, que é aquela ação 
dos países de colocarem à frente de todos os 
interesses gerais, seus próprios interesses econômicos 
e estratégicos.    

c) na globalização há mais liberdade para a circulação 
de capitais no mundo, porém a falta de controles 
eficazes tem gerado situações de instabilidade 
econômica importantes.    

d) o fim da ordem bipolar significou o fim do equilíbrio 
militar que mantinha certa paz no mundo; a 
consequência é o aumento significativo de conflitos e 
de guerras regionais.    

   

5. (Puccamp 2016) Somente o relógio de ponto 
controla a presença do trabalhador? O trabalhador 
sempre encontrará trabalho? Que tipo de tarefa 
exercerá no futuro? Há muitas questões... Nem todas 
têm respostas... 

Sobre a questão do emprego/trabalho no mundo são 
feitas as seguintes afirmações: 

I. Desde meados da década de 1990, os níveis de 
emprego têm se mantido estáveis nos países do Sul e 
em forte crescimento nos países tradicionalmente 
industrializados. 

II. A revolução tecnocientífica promoveu forte impacto 
sobre os empregos industriais tanto nos países do 
Norte como nos do Sul industrializados. 

III. Tem-se observado forte migração de atividades 
industriais dos países desenvolvidos para os países 
recentemente industrializados. 

IV. A partir da década de 2000 os países europeus 
passaram a apresentar baixas taxas de desemprego 
entre a população jovem. 

Está correto o que se afirma APENAS em  

a) II e III.     b) I e II.    

c) I e III.     d) I e IV.    

e) II e IV.    

6. (G1 - cftmg 2015) Dois terços de todo o circuito de 
trocas internacionais é de responsabilidade das 
transnacionais, sendo que metade desses se refere a 
trocas intrafirma e a outra metade a vendas para 
terceiros. Essas empresas costumam constituir 
gigantescos oligopólios que atuam em diversos setores 
e em vários países. 

CARVALHO, Bernardo de A. A globalização em xeque: 
incertezas para o século XXI. São Paulo: Atual, 2000. 

 

Nesse contexto, as transnacionais que se utilizam da 
estratégia da oligopolização, têm como objetivo 
primordial  

a) determinar as decisões econômicas que o Estado 
deve executar.    

b) definir os valores dos preços dos produtos que são 
empregados.    

c) transferir as etapas da produção para os diversos 
países do globo.    

d) formar um conjunto restrito de firmas que 
dominam o mercado.    

   

7. (Enem 2015) Até o fim de 2007, quase 2 milhões de 
pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões 
corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas 
despencaram em quase todos os EUA e muitas 
famílias acabaram devendo mais por suas casas do 
que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma 
espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda 
mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se 
um “Katrina financeiro” atingisse a cidade. Casas 
abandonadas, com tábuas em janelas e portas, 
dominaram a paisagem nos bairros pobres, 
principalmente negros. Na Califórnia, também se 
enfileiraram casas abandonadas. 

HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu 
proporções globais, devido ao(à)  

a) superprodução de bens de consumo.    

b) colapso industrial de países asiáticos.    

c) interdependência do sistema econômico.    

d) isolamento político dos países desenvolvidos.    

e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento.    
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8. (Fgv 2015) No processo de mundialização 
[globalização] observa-se uma difusão de normas 
padronizadas seja no processo político, seja na 
produção industrial, seja nas trocas monetárias, etc. 
Essas normas poderiam ser comparadas a uma forma 
de linguagem simplificada. [...] 

Blandine Ripert. Mundo (s). As « culturas » entre a 
uniformização e a fragmentação. 

In J, Lévy. L’ Invention du Monde. Sciences Po. Les Presses. 
2008, p. 188 

 

Esse aspecto da globalização se justifica pela 
necessidade de  

a) eliminarem-se as diferenças culturais, verdadeiro 
obstáculo para que o processo de globalização se 
torne de fato um processo mais real.    

b) pressionar e transformar as leis e normas dos países 
menos desenvolvidos que ainda resistem a integrar-se 
ao processo de globalização.    

c) dificultar a circulação das mercadorias de países de 
cultura e regras diferentes, como a China, e quebrar 
sua força de concorrência no mundo global.    

d) facilitar e permitir, segundo os padrões de uma 
economia de escala, uma simplificação e maior rapidez 
nas trocas comerciais.    

e) facilitar o desenvolvimento que a globalização gera, 
retardado pela diversidade cultural que mantém 
vários povos do mundo numa condição de atraso.    

  

9. (Uern 2015) A globalização tem sido viabilizada pela 
expansão das multinacionais e a dependência 
econômica mundial. Sobre esse processo, assinale a 
afirmativa INCORRETA.  

a) Muitos recursos tecnológicos produzidos na 
modernidade estão estampados nas paisagens dos 
lugares tais como no campo e principalmente nas 
cidades.    

b) A maior parte da produção técnico-científica está 
concentrada nos países desenvolvidos, porém, nas 
últimas décadas, vem ocorrendo uma fragmentação 
do processo produtivo mundial.    

c) As transmissões de informações em tempo recorde 
e os avanços dos meios de transporte possibilitaram 
um incremento de volume nos negócios entre 
empresas e governos de diferentes países.    

d) A aplicação de inovação tecnológica no processo 
produtivo vem estafando diferentes setores 
econômicos e diminuindo a impregnação de 
elementos científicos e informacionais no espaço 
mundial.    

 

 

 

10. (Cefet/MG 2015) Leia o trecho abaixo. 

Quer a reorganização corporativa seja o resultado de 
uma estratégia consciente planejada para uma 
mudança racional ou apenas uma reação a uma crise 
interna ou externa, seu efeito geográfico pode ter 
várias formas diferentes. 

DICKEN, P. Mudança global: mapeando as novas fronteiras 
da economia mundial. 

Porto Alegre: Bookman, 2010. (Fragmento) 

 

Os processos de reorganização corporativa são 
complexos e NÃO apresentam como tendência a  

a) redistribuição do limiar das transações 
internas/externas para favorecer as mudanças de 
localização.    

b) redefinição da margem de lucro para atender as 
demandas das filiais transnacionais.    

c) realocação de unidades fabris para colaborar com as 
multinacionais em rede.    

d) reconfiguração dos serviços pós-venda para ampliar 
o mercado consumidor.    

e) reconstrução de medidas produtivas para executar 
a demanda da empresa.    

 

11. (G1 - cftmg 2015) A rede indica um futuro 
libertador. A web só faz sentido quando um se 
preocupa com o outro, numa circulação generalizada e 
libertadora de fluxos de informações e das ondas 
econômicas. A web é um mundo que nós criamos para 
todos nós. Só pode ser compreendido dentro de uma 
teia de ideias que inclua os pensamentos que 
fundamentam a nossa cultura, com o espírito humano 
persistindo em todos os nós. 

MARTINS, Dalton & DIMANTAS, Hernani. Multidões 
inteligentes e a transformação do mundo. Le Monde 

Diplomatique Brasil, 25 out. 2007. Disponível em: < 
http://diplo.uol.com.br>. Acesso em: 01 fevereiro 2014. 

 

A perspectiva abordada no texto NÃO é consenso 
entre aqueles que pensam tal questão. Nesse sentido, 
uma visão negativa a respeito da web se apoiaria no 
argumento de que a rede  

a) reduziu o comércio mundial a partir das políticas de 
regionalização.    

b) dificultou o controle da produção industrial em 
espaços transnacionais.    

c) mostrou as limitações impostas pela desigualdade 
no país a partir da exclusão digital.    

d) aproximou os detentores da infraestrutura 
daqueles mais carentes a partir das redes sociais.    
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12. (Uel 2015) Analise a figura a seguir. 

 

Desde o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade, 
proveniente da Revolução Francesa e, posteriormente, 
inserido no atual mundo globalizado e neoliberal, o 
trânsito de mercadorias, capitais e pessoas passou a 
ser regulado por acordos nacionais e internacionais 
construídos por governos de países em diferentes 
escalas de poder financeiro e militar. 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, 
um aspecto em que a globalização e o neoliberalismo 
se expressam.  

a) Pela dispensa de controle dos Estados no comércio 
de mercadorias de alto valor agregado.    

b) Na constituição do sistema bancário internacional, 
que regula plenamente o fluxo de capitais nos paraísos 
fiscais.    

c) Na liberdade cultuada pelo sistema financeiro 
neoliberal, que expande socialmente a disseminação 
das riquezas.    

d) No poderio bélico militar dos estados nacionais, 
efetivamente controlado pela ONU.    

e) No estabelecimento de normas rígidas para 
condicionar a imigração ao controle do Estado.    

  

13. (Unesp 2015) Que significa o advento do século 
XVI? [...] Se essa passagem de século tem hoje um 
sentido para nós, um sentido que talvez não tinha nos 
séculos anteriores, é porque vemos que aí é que 
surgem as primícias da globalização. E essa 
globalização é mais que um processo de expansão de 
origem ibérica, mesmo se o papel da península foi 
dominante. [...] Em 1500, ainda estamos bem longe de 
uma economia mundial. No limiar do século XVI, a 
globalização corresponde ao fato de setores do 
mundo que se ignoravam ou não se frequentavam 
diretamente serem postos em contato uns com os 
outros. 

GRUZINSKI, Serge. A passagem do século: 1480-1520, 1999. 

O texto  

a) defende a ideia de que a expansão marítima dos 
séculos XV e XVI tenha provocado a globalização, pois 
tal expansão eliminou as fronteiras nacionais.    

b) rejeita a ideia de que a expansão marítima dos 
séculos XV e XVI tenha provocado a globalização, pois 
muitos povos do mundo se desconheciam.    

c) identifica a expansão marítima dos séculos XV e XVI 
com o atual contexto de globalização, destacando, em 
ambos, a completa internacionalização da economia.    

d) compara a expansão marítima dos séculos XV e XVI 
com o atual contexto de globalização, demonstrando o 
papel central, em ambos, dos países ibéricos.    

e) relaciona a expansão marítima dos séculos XV e XVI 
com o atual contexto de globalização, ressalvando, 
porém, que são processos históricos distintos.    

 

14. (Cefet/MG 2015) Analise os fragmentos seguintes. 

 

I. O capitalismo concorrencial buscou a unificação do 
planeta, mas apenas obteve uma unificação relativa, 
aprofundada sob o capitalismo monopolista, graças 
aos progressos técnicos alcançados nos últimos dois 
séculos, possibilitando uma transição para a situação 
atual do neoliberalismo. 

II. Estamos diante de um novo “encantamento do 
mundo”, no qual o discurso e a retórica são o princípio 
e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da 
informação são insidiosos, já que a informação atual 
tem dois rostos, um pelo qual ela busca instruir, e um 
outro, pelo qual ela busca convencer. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do 
pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 

Record, 2008. 

 

Os dois fragmentos apresentam alterações na 
configuração do capitalismo na atualidade. Nessa 
perspectiva, são consequências das mudanças 
descritas nesses textos, EXCETO a(o)  

a) aprofundamento da demanda científica pelos 
conglomerados industriais.    

b) generalização do acesso à comunicação pela 
população dos países emergentes.    

c) interferência na pauta das pesquisas acadêmicas 
pelo mercado competitivo.    

d) busca crescente das transnacionais pelos serviços 
do setor de economia criativa.    

e) incremento no controle seletivo dos dados para 
circulação pelas empresas globais.    
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15. (Ucs 2015) O processo de industrialização 
brasileiro pode ser dividido em quatro fases, sendo a 
primeira, entre 1808 a 1929, caracterizada como 
pequena e insuficiente; a segunda, entre 1930 a 1955, 
caracterizada pela industrialização nacionalista; a 
terceira, entre 1956 a 1990, caracterizada pela 
industrialização impulsionada por capitais estatais, 
nacional e transnacionais e, a quarta fase, a partir dos 
anos 1990. Sobre esta quarta fase, assinale a 
alternativa correta.  

a) Consequência de uma realocação geográfica do 
capitalismo mundial, típica do processo de 
globalização, que culminou em significativo 
crescimento das trocas comerciais entre os países, 
conduzindo a um importante incremento dos 
investimentos das empresas transnacionais nos países 
subdesenvolvidos emergentes, como o Brasil.    

b) Caracterizada pelas atividades econômicas 
dispersas pelo território nacional, voltadas quase que 
integralmente para o mercado externo, com 
eliminação das barreiras alfandegárias, importação de 
máquinas e equipamentos, comprados principalmente 
da Inglaterra, culminando numa dependência externa, 
que se expressa na formação dos blocos econômicos.    

c) Acelerado ritmo de industrialização em virtude da 
crise cafeeira, baseia-se no capital nacional de 
diversos setores, cuja força de trabalho é oriunda 
principalmente do campo, promovendo o aumento 
das cidades e metrópoles, bem como do mercado 
consumidor, em parte, subsidiado pelo capital estatal, 
que modernizou a infraestrutura e multiplicou as 
indústrias de base.    

d) Caracterizado, como o que inegavelmente alguns 
autores denominam de industrialização tardia, se 
comparada àquela verificada em fins do século XVIII, 
no Reino Unido, que liderou a Revolução Industrial. 
Apesar da diferença no tempo e espaço, essa fase em 
nada perde para o processo de industrialização 
verificado nos países mais industrializados.    

e) Fase da construção das grandes usinas hidrelétricas 
que impulsionam e abastecem a energia motora da 
indústria brasileira. É marcada pelo grande estímulo às 
indústrias pesadas, como as naval e mecânica. Para 
atrair investimentos estrangeiros e dinamizar a 
indústria, promoveu-se a abertura das fronteiras ao 
capital internacional mediante incentivos fiscais e 
tarifários.    

 

 

 

 

 

 

 

16. (Uepa 2015)  

AS TÉCNICAS, O TEMPO E O ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

“É por demais sabido que a principal forma de relação 
entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o 
homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são 
um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os 
quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo 
tempo, cria espaço [...] 

Sem dúvida, o espaço é formado de objetos [...] o 
espaço visto como um conjunto de objetos 
organizados segundo uma lógica e utilizados 
(acionados) segundo uma lógica. 

[...] Na realidade, toda técnica é história embutida. 
Através dos objetos, a técnica é história no momento 
da sua criação e no de sua instalação e revela o 
encontro, em cada lugar, das condições históricas 
(econômicas, socioculturais, políticas, geográficas) que 
permitiram a chegada desses objetos e presidiram à 
sua operação. 

O uso dos objetos através do tempo mostra histórias 
sucessivas desenroladas no lugar e fora dele” 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e 
tempo/razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2004 – p. 29-48  

 

Na ilustração do texto, observa-se que a “relação 
entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o 
homem e o meio, é dada pela técnica”, cujo processo 
de globalização evidencia uma grande desigualdade 
socioeconômica, seja no espaço agrário ou no urbano. 
Nesse sentido, é correto afirmar que:  

a) no mundo globalizado, as desigualdades 
socioeconômicas existentes tanto no espaço agrário 
quanto no urbano são resultantes das diferenças de 
acesso ao capital, aos recursos naturais, à tecnologia e 
aos bens e serviços.    
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b) as desigualdades socioeconômicas existentes tanto 
no espaço agrário como no urbano resultam da 
distribuição homogênea de bens materiais e da 
universalização da tecnologia nos países 
subdesenvolvidos.    

c) tanto no espaço agrário quanto no urbano, as 
desigualdades socioeconômicas têm sido eliminadas 
pelas políticas públicas, a exemplo da pobreza e do 
desenvolvimento sustentável nos países 
subdesenvolvidos.    

d) a eliminação da pobreza no espaço urbano e agrário 
tem se dado de forma homogênea nas diferentes 
regiões do mundo devido ao processo de globalização 
que universalizou o acesso e distribuição das 
tecnologias modernas.    

e) no mundo contemporâneo, houve uma significativa 
redução da pobreza e da fome, haja vista que a 
expansão dos recursos tecnológicos utilizados na 
produção do espaço agrário e urbano garantiu a 
redução no preço dos alimentos.    

 

17. (Uerj 2016)   

 

 

Imagine mandar um sinal para todos os dispositivos conectados à Internet ao redor do globo? Foi exatamente o que 
fez John Matherly, que se autointitula um “cartógrafo” da rede. Com essa técnica, que permite sondar tão 
rapidamente o panorama de conexões no mundo, o criador pretende fazer isso mais vezes ao longo do tempo, para 
comparar a evolução do acesso à rede. Quanto mais intensa a cor, maior o número de dispositivos, e por enquanto 
sabemos bem onde eles se concentram. 

Adaptado de revistagalileu.globo.com, setembro/2014. 

 

A análise do mapa possibilita visualizar o uso da Internet nas diversas regiões do mundo. 

A principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso dessa rede é:  

a) baixa densidade demográfica    

b) redução do crescimento econômico    

c) descontinuidade das transmissões globais    

d) desigualdade de desenvolvimento tecnológico    

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

              G L O B A L I Z A Ç Ã O                                           7  

18. (Puccamp 2016) Operadores da Bolsa atuam em várias partes do mundo, como se pode observar no mapa abaixo. 

 

 

 

A alternativa que apresenta uma conclusão extraída a partir da interpretação do mapa é:  

a) As sucessivas crises financeiras reduziram o número de bolsas de valores no mundo.    

b) O Brasil e o México são os únicos países emergentes que apresentam bolsas de valores.    

c) A dispersão das bolsas de valores indica que não existem mais diferenças entre países centrais e periféricos.    

d) As maiores concentrações de bolsas de valores ocorrem nas áreas de maior dinamismo econômico.    

e) A globalização econômico-financeira tem privilegiado a abertura de bolsas de valores nos países em 
desenvolvimento.    

 

19. (Uerj 2015)   

 

As diferenças observadas entre a fábrica fordista e a fábrica pós-fordista são explicadas, principalmente, pela 
introdução da estratégia de organização produtiva denominada:  

a) regulação    

b) terceirização    

c) padronização    

d) hierarquização    
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20. (Uerj 2015)   

 

 

Um consultor canadense, Michael Markieta, desenvolveu um sistema de visualização das rotas de tráfego aéreo ao 
redor do globo que recria o mapa-múndi, como mostra a imagem. Atualmente, há 58 mil rotas aéreas cruzando os 
céus nos cinco continentes. Na imagem revelada por Markieta, não causa surpresa o fato de que os pontos mais 
densos aparecem em áreas onde muitas rotas seguem o mesmo trajeto e têm como destino as maiores cidades do 
mundo. 

Adaptado de vegakosmonaut.blogspot.com.br, 11/06/2013 

Nessa representação das rotas do transporte aéreo comercial, o mapa ilustra a seguinte mudança na geopolítica 
internacional contemporânea:  

a) aculturação de áreas periféricas    

b) metropolização de regiões rurais    

c) globalização de países desenvolvidos    

d) conurbação de aglomerações populacionais    

 

GABARITO 

1. D 

2. B 

3. B 

4. C 

5. A 

6. D 

7. C 

8. D 

9. D 

10. B 

11. C 

12. E 

13. E 

14. B 

15. A  

16. A 

17. D 

18. D 

19. B 

20. C 

 

 


