
REVISÃO SEMESTRAL DE GEOGRAFIA 
ANGLO e POLIEDRO 
 
A – Introdução ao pensamento geográfico; globalização e Meio Técnico-Científico-Informacional; cartografia.  
1. (UFAL) 

 
Disponível em: http://www.atlasdemurcia.com (adaptada). Acesso em: 
27/11/2013 
  
As representações cartográficas, em relação à superfície de projeção, se 
baseiam em alguns modelos básicos. O modelo de representação mostrado na 
figura corresponde à projeção 
a) cilíndrica transversa. 
b) cônica polar. 
c) transversa polar. 
d) plana polar. 
e) policônica transversa.  
 
 
 

 
2. (UNICENTRO) 

Observe a figura a seguir. (Disponível em: 
<http://www.hierophant.com.br/arcano/uploads/Nina/quino2.jpg>. Acesso 
em: 10 maio 2013.) 
  
A sociedade globalizada é resultante de um conjunto de atividades 
humanas que produziram inúmeras transformações em todas as esferas da 
vida social. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma 
alteração na sociedade em consequência da sua globalização. 
a) A disseminação da tecnologia de automação propiciou a diminuição no 

índice de desemprego dos trabalhadores. 
b) A elevada massificação de informações em tempo real amplia o tempo disponível para refletir, aprimorando o 
esclarecimento das notícias para os cidadãos. 
c) A terceira revolução industrial, amparada no uso da eletricidade, impulsionou a expansão da produção 
siderúrgica. 
d) O aparato planetário do sistema de telecomunicação em rede fortalece a preservação de valores comunitários 
locais. 
e) O complexo hegemônico dos donos da comunicação de massa procura selecionar as notícias transmitidas para o 
público. 
 
3. (PUCRS) 

Responda à questão com base no desenho, que representa uma área de relevo em 
curvas de nível, preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso). 
( ) Os mapas topográficos utilizam curvas de nível, também chamadas de isoípsas, 
para representar diferentes altitudes. 
( ) As curvas de nível da vertente do lado A do traço indicam um relevo mais 
íngreme do que as curvas de nível do lado B do traço. 
( ) O relevo representado por essas curvas de nível é uma depressão com 250m de 
profundidade. 
( ) A área representada nesse desenho pode ser considerada um divisor de águas. 
( ) A direção do traço de A para B, neste desenho, é nordeste-sudoeste. 
 

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) V –V –F –F –F 
b) V –V –F –V –F 
c) V –F –V –F –F 



d) F –V –F –V –V 
e) F –F –V –V –V 
 
4. (ACAFE) Assinale a alternativa correta. 
a) As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) aumentaram exponencialmente a quantidade de informação 
ao mesmo tempo em que não significou aumento do conhecimento. 
b) As redes sociais, como o facebook, possibilitam a aproximação das pessoas, eliminando, assim, o isolamento que 
estas teriam sem a presença dessas redes. 
c) O desenvolvimento tecnológico pouco alterou a relação das sociedades com seus espaços geográficos. 
d) A produção de bens materiais pela atividade industrial sofreu alteração com as novas tecnologias, mas não 
alterou a relação de trabalho. 
 
5. (UNICAMP) Sobre a Revolução Informacional e suas implicações para a reorganização do mundo 
contemporâneo, podemos afirmar que: 
a) Alguns Estados e um conjunto diminuto de grandes empresas controlam o essencial da revolução tecnológica em 
curso, atualizando o desenvolvimento geograficamente desigual.    
b) Dado o alcance planetário do sistema técnico informacional, a população tem amplo acesso a uma informação 
verdadeira que unifica os lugares, tornando o mundo uma democrática aldeia global.    
c) Há um acentuado enfraquecimento das funções de gestão das metrópoles, processo determinado pela 
descentralização da produção, apoiada no uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação.    
d) Os mais diversos fluxos de informações perpassam as fronteiras nacionais, anulando o papel do Estado-Nação 
como ente regulador e definidor de estratégias no jogo político mundial. 
 
6. (UEL) Na cartografia, a escala é a relação matemática entre as dimensões do terreno e a representação no mapa 

e constitui-se em um de seus elementos essenciais. Considere uma viagem do 
Rio de Janeiro até Belo Horizonte, passando por Vitória. Para uma viagem mais 
segura, é importante calcular a distância do trajeto e a direção geográfica a 
seguir, desde o ponto de partida até o destino. 
  
Com base no texto e na figura, 
a) calcule a distância entre Rio de Janeiro e Vitória; entre Vitória e Belo 
Horizonte e entre Vitória e Rio de Janeiro. 
Apresente os cálculos utilizados para encontrar essas distâncias. 
b) indique a direção geográfica do ponto de partida até o destino (Rio de Janeiro 
a Vitória e Vitória a Belo Horizonte). 
 

 
7. (UEPB) De acordo com a composição “Triste Partida” de Patativa do Assaré, nas estrofes que dizem 
No topo da serra 
Oiando pra terra 
Seu berço, seu lar 
[...] 
Aquele nortista 
Partido de pena 
De longe acena 
Adeus meu lugar... 
  
a categoria geográfica “lugar” que aparece no fragmento do texto está empregada 
a) com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o retirante delimita visualmente o que ele denomina 
como o seu lugar. 
b) erroneamente porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e de pertencimento a uma terra inóspita 
que só lhe causa sofrimento. O lugar é para cada pessoa o espaço onde consegue se reproduzir economicamente. 
c) com o sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado pelo fazendeiro, o qual exerce sobre o mesmo 
uma relação de poder. 
d) corretamente porque está impregnada de emoções e de afetividade. Há uma identidade de pertencimento para 
com esta parcela d espaço. 



e) com conotação de região natural, pois trata-se do Sertão nordestino de abrangência do clima semi-árido de 
chuvas escassas e irregulares e da presença da vegetação de caatinga. 
 
8. (UFU) A Geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são 
considerados erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como 
equivalente ao de paisagem, entre outros. 
Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que 
a compõem. A paisagem é formada apenas por elementos naturais; quando os elementos humanos e sociais 
passam a integrar a paisagem, ela se torna sinônimo de espaço geográfico. 
b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho. Para 
tanto, as sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que vivem, suas crenças e 
valores, normas e interesses econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e 
histórico. 
c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde 
vivemos, ou seja, é o espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos. 
d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite 
de extensão do poder. A categoria território possui uma relação estreita com a de paisagem e pode ser considerada 
como um conjunto de paisagens contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país. 
 
9. (IBMECRJ) Uma malha digital que cresce em velocidade vertiginosa está cobrindo nosso planeta: é a internet, a 
rede mundial de computadores. Considerando essa importante inovação tecnológica contemporânea, analise a 
informação: 
A integração econômica global é facilitada pelo uso das mesmas técnicas, contudo, integrar não significa incluir a 
todos. 
Com base nas informações e em seus conhecimentos, escolha a alternativa que melhor explica a afirmativa 
apresentada. 
a) A era da informação e da revolução científica prioriza a qualificação da mão de obra e a incorporação de novas 
habilidades, reconhecendo a diferença existente entre ricos e pobres. 
b) A velocidade da informação é o benefício apresentado pela internet para a globalização, pois reduz o espaço 
mundial a um espaço virtual, sem a necessidade de integrar a todos os internautas. 
c) A internacionalização da rede e a incorporação de centenas de milhões de usuários por todo o planeta excluem 
as diferenças culturais e econômicas devido à mundialização dos padrões de consumo. 
d) A internet dinamizou e tornou imediatas transações e negociações em escala mundial, evitando a exclusão digital 
pelas parcerias com empresas e investimentos em inovações tecnológicas. 
e) Ao mesmo tempo em que a internet facilita o processo de integração econômica global, é também responsável 
pela chamada exclusão digital, pois acentua a distância entre os usuários e aqueles que já viviam em situação de 
marginalidade econômica e social. 
 
10. (UFSCAR) A Terceira Revolução Industrial gerou mudanças profundas na configuração espacial do mundo, a 
qual o geógrafo Milton Santos denominou de meio técnico-científico-informacional. Sobre 
essas mudanças, são feitas quatro afirmações. Analise-as. 
I. O avanço do sistema de comunicações e de informática permitiu uma organização do espaço geográfico através 
de redes, que ampliam os fluxos possíveis, mesmo sem a fixação concreta das atividades produtivas em muitos 
pontos do espaço. 
II. Apesar da ciência, da técnica e da produção estarem irregularmente distribuídas no espaço geográfico, as 
inovações tecnológicas estão disponíveis para todos, visto que elas transitam em fluxos que circulam por todo o 
mundo. 
III. Embora a ampliação das relações internacionais, entre países da economia capitalista, tenha se iniciado há 
alguns séculos, essas mudanças alteraram o ritmo das interações espaciais, aumentando as trocas de mercadorias 
e a difusão de hábitos de consumo. 
IV. A organização do espaço, através de redes, permitiu uma distribuição multiterritorial das atividades produtivas, 
gerando maior equilíbrio entre nações ricas e pobres, na divisão internacional do trabalho. 
Estão corretas as afirmações: 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 



d) I e III, apenas. 
e) II e IV, apenas. 
 
11. (UFBA) Durante a guerra fria, os laboratórios do Pentágono chegaram a cogitar da produção de um engenho, a 
bomba de nêutrons, capaz de aniquilar a vida humana em uma dada área, mas preservando todas as construções. 
O Presidente Kennedy afinal renunciou a levar a cabo esse projeto. Senão, o que na véspera seria ainda o espaço, 
após a temida explosão seria apenas paisagem. Não temos melhor imagem para mostrar a diferença entre esses 

dois conceitos. (SANTOS, 1996, p. 85). 
 Com base na leitura do texto e na observação das ilustrações, conceitue 
a) paisagem; 
b) espaço geográfico; 
c) tempo histórico; 
d) tempo geológico. 
 
12. (UFPI) Para o geógrafo Milton Santos paisagem é “o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é 
formada apenas por volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons (...). A dimensão da paisagem é a 
dimensão da percepção, o que chega aos sentidos.” (Metamorfose do Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1996, 
p.61-62). 
Considerando essa afirmação, analise as sentenças a seguir: 
I. A simples observação da paisagem não nos traz explicações sobre as funções das edificações, da organização dos 
sistemas de produção e de tecnologias empregadas. 
II. Apenas os elementos naturais são suficientes para entendermos o espaço geográfico, visível através das 
paisagens. 
III. Ao considerarmos os elementos naturais, as funções dos espaços construídos, as relações e as estruturas 
econômicas, sociais e políticas, estamos tratando do espaço geográfico e não apenas das paisagens. 
IV. As paisagens geográficas envolvem não somente os aspectos naturais, mas também os aspectos visíveis da 
cultura das sociedades. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I e II 
b) II e III 
c) II e IV 
d) I, II e IV 
e) I, III e IV 
 
13. (UFPR) A figura abaixo é o recorte de uma carta topográfica contendo dois possíveis traçados para uma rodovia 
estadual, com elevado fluxo de caminhões. Considerando os traçados sugeridos, aponte o mais adequado à 
rodovia, justificando a escolha a partir da análise do recorte da carta topográfica. 



 
14. (UERJ)  

 
Os mapas são representações da superfície terrestre, elaborados 
com base em critérios previamente convencionados. Observe o 
mapa a seguir, que difere da representação usual do Brasil. 
Considerando as normas da cartografia, indique se o mapa está 
corretamente elaborado e apresente uma justificativa para essa 
resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. (UNICAMP) Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua 
representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1:50.000, uma cidade que tem 4,5 km de extensão entre 
seus extremos será representada com 
a) 9 cm   
b) 90 cm 
c) 225 mm  
d) 11 mm 
 
B – Recursos hídricos 
16. (FATEC) Observe os mapas: 
Podemos relacionar corretamente esses mapas a um projeto que tem suscitado calorosas discussões sobre 

a) a construção da usina de Belo Monte junto à Bacia 
hidrográfica I. 
b) a transposição do principal rio da Bacia hidrográfica III. 
c) sistemas de agricultura de irrigação junto à Bacia hidrográfica 
II. 
d) a mais nova usina hidrelétrica construída junto à Bacia 
hidrográfica IV. 
e) a construção da usina de Belo Monte no rio Xingu, na Bacia 
hidrográfica II. 
 



17. (FUVEST) Observe a imagem e leia o texto. 
  

Por muitos anos, as várzeas paulistanas foram uma espécie de 
quintal geral dos bairros encarapitados nas colinas. Serviram de 
pastos para os animais das antigas carroças que povoaram as ruas 
da cidade. Serviram de terreno baldio para o esporte dos humildes, 
tendo assistido a uma proliferação incrível de campos de futebol. 
Durante as cheias, tais campos improvisados ficam com o nível das 
águas até o meio das traves de gol. Aziz Ab’Saber, 1956. 
Considere a imagem e a citação do geógrafo Aziz Ab’Saber na 
análise das afirmações abaixo: 
I. O processo de verticalização e a impermeabilização dos solos nas 
proximidades das vias marginais ao rio Tietê aumentam a sua 
susceptibilidade a enchentes. 
II. A retificação de um trecho urbano do rio Tietê e a construção de 

marginais sobre a várzea do rio potencializaram o problema das enchentes na região. 
III. A extinção da Mata Atlântica na região da nascente do rio Tietê, no passado, contribui, até hoje, para agravar o 
problema com enchentes nas vias marginais. 
IV. A várzea do rio Tietê é um ambiente susceptível à inundação, pois constitui espaço de ocupação natural do rio 
durante períodos de cheias. 
Está correto o que se afirma em 
a) I, II e III, apenas.    
b) I, II e IV, apenas.    
c) I, III e IV, apenas.    
d) II, III e IV, apenas.    
e) I, II, III e IV.   
 
18. (UNICAMP) A Política Estadual de Recursos Hídricos, a partir de 1991, determina, para o Estado de São Paulo, a 
Bacia Hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento, tendo os Comitês de Bacias como os órgãos 
gestores. Considerando esta afirmação, responda: 
a) O que é uma bacia hidrográfica? Que elementos topográficos compõem uma bacia? 
b) Aponte dois tipos de conflitos de uso da água numa unidade de bacia hidrográfica. 
 
C – Evolução geopolítica mundial e geografia no atual cenário político, econômico e técnico 
19. (UNIOESTE) “No final da década de 20, ocorreu uma das maiores crises vividas pelo capitalismo: a Grande 
Depressão. Este fenômeno foi determinado por uma crise de superprodução que atingiu todos os países 
capitalistas.” MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Contemporânea Através de Textos. 
11a edição. São Paulo: Contexto, 2005. p. 155. 
 
Tendo por base o fragmento transcrito acima, sobre a crise de 1929, é correto afirmar que 
a) a crise de 1929 não afetou a economia brasileira, pois naquela época o Brasil ainda não era um país capitalista. 
b) somente os países capitalistas europeus foram afetados pela crise de 1929. Os Estados Unidos evitaram a 
eclosão da crise com a implantação do New Deal. 
c) trata-se de uma crise de superprodução que afetou apenas as indústrias dos países capitalistas. Como na época 
a economia brasileira baseava-se na produção de café, o Brasil não foi afetado pela crise. 
d) trata-se de uma crise que provocou o colapso da economia dos países capitalistas. No caso dos Estados Unidos, 
marcou o fim do clima de prosperidade da década de 1920, caracterizado pelo grande crescimento da produção. 
e) a crise econômica que aconteceu no final da década de 1920 abalou seriamente os países capitalistas, entre eles 
a Rússia. Assim, essa crise foi uma das principais causas da revolução russa, que implantou o comunismo naquele 
país. 
 
20. (FGV-eco) O “socialismo real” agora enfrentava não apenas seus próprios problemas sistêmicos insolúveis mas 
também os de uma economia mundial mutante e problemática, na qual se achava cada vez mais integrado. 
Com o colapso da URSS, a experiência do “socialismo realmente existente” chegou ao fim. Pois, mesmo onde os 
regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, como na China, abandonaram a ideia original de uma economia 
única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada num Estado completamente coletivizado. (Eric 
Hobsbawm, Era dos extremos. p. 458 e 481. Adaptado) 



  
A partir do texto, é correto afirmar que: 
a) os países do socialismo real, como a União Soviética, acompanharam em parte as mudanças da década de 1970 
e sobreviveram sem reformas, pois, mesmo sem o grande avanço técnico-científico, conseguiram neutralizar os 
graves efeitos da burocratização, da economia planificada, da proletarização da classe média e do obsoleto parque 
industrial e, ainda, mantiveram a unidade do bloco socialista. 
b) nos anos 1980, as reformas econômicas e políticas – a perestroika – colocaram os países do socialismo real no 
rumo do capitalismo, substituindo a ação estatal pelo mercado, com ênfase nas privatizações e na abertura para o 
capital estrangeiro, medidas que obtiveram pleno êxito e fizeram a economia perder suas características 
estatizantes, impedindo, ainda, o fim do bloco socialista. 
c) a unidade do bloco do socialismo real foi motivada pelo equilíbrio da estrutura política dos Estados em se adaptar 
às necessidades da economia de mercado, pois a planificação pelo Estado burocratizado é incompatível com a 
economia de mercado, apoiada no desenvolvimento técnico-científico, nas crescentes privatizações, no apoio do 
capital externo e nas diferenciações salariais. 
d) nos países do socialismo real, os problemas externos, isto é, da economia mundial, a partir dos anos 1970, 
responsáveis pelas oscilações do comércio internacional, prevaleceram sobre os problemas internos, como a 
burocratização do Estado e o atraso técnico-científico, que sofreram reformas estatais nos anos 1980 e 
minimizaram as graves tensões sociais, mantendo a união do bloco socialista. 
e) além dos problemas internos da própria estrutura política endurecida pela burocracia e pelo autoritarismo, os 
países do socialismo real, a partir dos anos 1970, já inseridos no mercado mundial, enfrentaram o baixo 
desenvolvimento técnico-científico e as tensões sociais e ensaiaram, sem êxito, nos anos 1980, reformas políticas e 
econômicas para manter a unidade do bloco socialista. 
 
21. (UERJ)  

 A charge de J. Carlos na capa da revista Careta representa a ofensiva 
dos aliados, em julho de 1944, que delineou os rumos da Segunda 
Guerra Mundial. 
No que se refere às relações internacionais, a vitória dos aliados 
provocou mudanças que tiveram como um dos seus efeitos: 
a) extinção dos regimes totalitários  
b) redefinição da ordem geopolítica  
c) controle do expansionismo tecnológico  
d) multipolaridade das relações diplomáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. (UERJ) Em 25 de junho de 1950, tropas da Coreia do Norte ultrapassaram o Paralelo 38, que delimitava a 
fronteira com a Coreia do Sul. Com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, quinze países enviaram tropas 
em defesa da Coreia do Sul, comandadas pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Após três anos de 
combate, foi assinado um armistício em 27 de julho de 1953, mantendo a divisão entre as Coreias. Adaptado de 
cpdoc.fgv.br. 
 
O governo norte-coreano anunciou recentemente que não mais reconheceria o armistício assinado em 1953, o que 
trouxe novamente ao debate o episódio da Guerra da Coreia. 
O fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 1950 está apresentado em: 
a) mundialização do acesso a fontes de energia    
b) bipolaridade das relações políticas internacionais    
c) hegemonia soviética em países do Terceiro Mundo    
d) criação de multinacionais japonesas no extremo Oriente 



 
23. (UNICAMP)  

O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o 
capitalismo ocidental, durante o período da Guerra Fria. O texto diz: 
“Duas infâncias. Na URSS (parte superior) crianças são apoiadas pelo 
amor da nação! Nos países capitalistas (figura inferior), milhões de 
crianças vivem sem comida ou abrigo.”  
a) Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? 
b) Cite dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. (FGV-eco) No decorrer do século XX, para a organização de projetos de criação de blocos econômicos, foi 
necessário superar rivalidades históricas. Isto ocorreu na Europa e também na América do Sul, quando o Brasil e a 
Argentina deixaram de lado as disputas por hegemonia e engendraram um acordo, na década de 1980, que 
posteriormente originou o Mercosul. 
Estes exemplos permitem afirmar que: 
a) a herança colonial europeia dá maior flexibilidade aos países sul-americanos no âmbito das relações políticas e 
econômicas. 
b) quando o objetivo é reduzir ou eliminar os desníveis econômicos, as diferenças históricas são abandonadas. 
c) as questões de natureza étnico-culturais podem ser relevantes para o estabelecimento de relações comerciais. 
d) no contexto da globalização, as relações entre os Estados e as economias nacionais são modificadas. 
e) as questões geopolíticas se tornam entraves quando os países procuram estabelecer relações multilaterais. 
 
25. (UNESP) O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas 
econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de organização do espaço 
mundial. Constituem-se em política econômica e em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no 
período atual: 
a) o keynesianismo e o colonialismo. 
b) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo. 
c) o neoliberalismo e a globalização. 
d) o mercantilismo e a descolonização. 
e) o liberalismo e o imperialismo. 

 
26. (UNICAMP) 
Criada em 2010, no início da crise financeira grega, a Troika (composta pelo Banco 
Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional) tem sido a 
principal protagonista dos planos de resgate de países europeus em crise. 
Contudo, as medidas de austeridade impostas a esses países têm promovido mais 
desigualdades sociais e, contrariamente ao desejado, têm aumentado o 
desemprego. 
a) Indique duas medidas de austeridade impostas pela Troika aos países em crise 
da Zona do Euro. 
  



b) Além do desemprego, indique duas consequências sociais provocadas pela recessão econômica em que se 
encontram esses países europeus. 
 
27. (UEL) A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço privado, 

restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços 
demarcados pelo mercado. 
 Sobre essa dinâmica, considere as afirmativas a seguir. 
I. Na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso, a qualquer preço, 
pelo indivíduo e a volatilidade do sistema econômico-financeiro geram 
fatores de insegurança social. 
II. O planeta foi transformado em uma unidade de operações das 
corporações financeiras, sendo a fragmentação e a dispersão 
socioeconômica consideradas como natural e positiva. 
III. Os valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais são 
respeitados por indivíduos egocentrados, portadores dos valores essenciais 
do neoliberalismo. 
IV. A democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de 
vender os direitos conquistados como serviços. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.   
 
28. (FGV-SP-DIREITO) Leia o seguinte texto: 
O G7 não dispõe mais de condições para continuar a ser o diretório da economia mundial. Muitas de suas 
atribuições foram transferidas para o G20. Os emergentes adquiriram um peso maior nas decisões das instituições 
financeiras de Bretton Woods, na OMC, no debate sobre o clima, e, em breve, na ONU. Qual é a meta dessa 
corrida? Para alguns, substituir os poderosos de hoje; para outros, de modo mais realista, abrir as portas para um 
condomínio mundial mais representativo. Os BRICs têm boas credenciais para subir ao pódio dos vencedores na 
maratona do século. VELLOSO, J. P. dos R. (coord.) China, Índia e Brasil: o país na competição do século. Rio de 
Janeiro: José Olympio: INAE, 2011. p.44.  
Compare os países que compõem BRICs, considerando: 
a) a matriz energética. 
b) o peso demográfico. 
c) a participação no mercado mundial de produtos agrícolas. 
 
29. (UPE) Analise o texto a seguir: 
Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos gastos sociais, 
socializando os custos da reprodução social, numa linha oposta à neoliberal, de privatização de tais custos em 
termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me parece um bom caminho inicial. A outra peça 
da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 
2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só 
três milhões de empregos, o que significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove meses. 
Isso foi resultado de uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo 
o desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, para que 
suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica solução “sinokeynesiana” e me parece que uma coisa 
semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa-Família e de programas de investimento estatal em 
infraestrutura. 
David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 
O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas duas 
posições teóricas, é CORRETO afirmar que o 
  
a) Keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, enquanto o 
neoliberalismo é um sistema econômico, que prega uma participação mínima do Estado na economia. 



b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal nas políticas públicas, 
enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de mercados. 
c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, enquanto o 
Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve intervir como promotora de 
privatizações. 
d) ideário do Keynesianismo defende um mercado autorregulador no qual o indivíduo tem mais importância que o 
Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a participação do Estado na economia mais a 
sociedade pode se desenvolver, buscando o bem-estar social. 
e) poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado da política 
Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, opondo-se ao corporativismo 
empresarial. 
 
30. (UERJ) O que unia toda a oposição ao programa de Margaret Thatcher era uma suspeita de que a filha do 
merceeiro estava determinada a monetarizar o valor humano, de que ela não tinha coração. Mas, se os leitores de 
hoje voltassem no tempo até o fim dos anos 70, poderiam ficar irritados ao descobrir que a programação da TV do 
dia seguinte era um segredo de Estado que não se compartilhava com os jornais. Thatcher transformou de tal 
maneira a vida cotidiana que hoje mal nos damos conta. A morte de Margaret Thatcher, em abril de 2013, 
ocasionou muitos debates na imprensa acerca de suas ações como primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 
1990, como exemplifica o texto. FIan McEwan. Adaptado de Folha de São Paulo, 14/04/2013 
No contexto internacional da época, a política econômica da governante britânica foi associada a estratégias 
vinculadas à prática do: 
a) fordismo    
b) trabalhismo    
c) corporativismo    
d) neoliberalismo 


