
Resolução de questões 
dissertativas

Parte 1
•Globalização
•Indústria



59 Unesp 2019 Aquilo que hoje chamamos “globalização” esteve na mira da 
classe capitalista o tempo todo.

Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum 
anseio humano universal ou um produto específico das paixões da classe 
capitalista, jamais saberemos. O que pode ser dito com certeza é que a 
conquista do espaço e do tempo, assim como a busca incessante para dominar 
a natureza, há muito tempo tem um papel central na psique coletiva das 
sociedades capitalistas. Apesar de todos os tipos de críticas, acusações, 
repulsas e movimentos políticos de oposição, [...] ainda prevalece a crença de 
que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza (incluindo até 
mesmo a natureza humana), está de algum modo a nosso alcance.
(David Harvey. O enigma do capital, 2011.)

a) Explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na 
globalização.
b) Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de 
globalização.
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•Causa e contexto: evolução das necessidades econômicas (evolução do capital)
•Consequência: aumento das relações de dependência entre regiões distantes

•Relações hierarquizadas

Meio Geográfico

a) Explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na globalização.
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•Causa e contexto: evolução das 
necessidades econômicas (evolução do 
capital)
•Consequência: aumento das relações de 
dependência entre regiões distantes

•Relações hierarquizadas

Universalização dos problemas ambientais
•Alcance mundial: hot spots; aquecimento global antropogênico...

Intensificação dos problemas ambientais
•Sociedade capitalista: produtivista e consumista

•Produção: crescimento ilimitado
X

•Recursos naturais: finitos

b) Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de globalização.



60 Fuvest 2018 Estudos sobre os mega eventos esportivos têm 
demonstrado seu caráter indutor de significativas transformações 
urbanas nas cidades que sediam os Jogos Olímpicos. Tais intervenções 
urbanas são realizadas a partir de investimentos financeiros na melhoria 
de infraestruturas e imagem dessas cidades. De modo geral, esses 
mega eventos articulam interesses governamentais, industriais e 
empresariais.

Considerando o exemplo dos Jogos Olímpicos realizados em 2016 na 
cidade do Rio de Janeiro, atenda ao que se pede.
a) Explique dois impactos dos Jogos Olímpicos na capital fluminense no 
que se refere à mercantilização da cidade.

b) Cite dois exemplos de estratégias urbanas relacionadas aos 
interesses governamentais e empresariais.

Gentrificação...



61 Unicamp 2018 A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, exibe tanto 
a mais alta proporção de milionários como a mais elevada incidência de 
beneficiários da assistência pública da Alemanha; já Nova Iorque concentra a 
maior quantidade de ricos do Planeta, mas também um dos maiores exércitos 
de pessoas sem teto e indigentes do hemisfério ocidental. Aparentemente 
contraditórios, esses fenômenos estão vinculados ao avanço da prosperidade 
econômica global – não há declínio econômico nesses países – que traz 
retrocesso e desarticulação do Estado de bem-estar social.
(Adaptado de Loic Wacquant, Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires: Manancial, 2015.)

a) Por que a produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais 
pobres? Além do conflito de classes, cite outro tipo de conflito social observado 
em Nova Iorque que também é condicionante para a geração de pobreza.

b) O que é o Estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do Estado 
de bem-estar social.



Resposta Esperada
a) (2 pontos)
A produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres, apesar do 
aumento da prosperidade econômica global, em razão da alta concentração de renda 
que caracteriza o atual estágio do desenvolvimento capitalista. 

Em Nova Iorque, não é apenas o conflito entre classes sociais que estabelece patamares 
de pobreza, mas também conflitos de origem racial, étnica e de gênero. Há ainda 
discriminação contra imigrantes, tendo em vista os processos de xenofobia.

Problema: esse trecho da resposta não adiciona conhecimentos. Se há 
crescimento da economia e da pobreza, óbvio, há crescimento assimétrico da 
renda nos grupos ou classes sociais
Causa: avanço do neoliberalismo. 

a) Por que a produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres? 
Além do conflito de classes, cite outro tipo de conflito social observado em Nova Iorque 
que também é condicionante para a geração de pobreza.



b) (2 pontos)
O Estado de bem-estar social é definido como aquele capaz de intervir nos 
processos sociais e estabelecer uma convivência digna entre as mais 
diversas classes sociais, raças e gêneros. Ele é também garantidor da 
existência da cidadania, ou seja, age como elemento regulador dos direitos 
sociais. Há atualmente inúmeros exemplos de recuos do Estado de bem-
estar social. Trata-se basicamente da precarização dos direitos trabalhistas 
e da privatização da saúde e da educação, promovendo-se uma maior 
expansão da pobreza.

b) O que é o Estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do 
Estado de bem-estar social.



O item A obteve-se um índice de acertos menor que o item B; os vestibulandos 
encontraram muita dificuldade em responder, apesar de o texto da questão, 
em certa medida, responder o item A, ou seja, que o fenômeno está ligado à 
concentração da riqueza. O erro mais comum foi responder que o aumento da 
pobreza se dava porque as indústrias estavam indo para o sudeste asiático e 
os pobres ficando sem emprego. A segunda parte da questão A, que solicitava 
a compreensão do racismo como forma de discriminação, foi em parte 
respondida. Contudo, muitos vestibulandos atribuíram aos pretos, pardos e 
imigrantes a “culpa” pela pobreza, afirmando que os imigrantes não possuíam 
condições intelectuais de se adaptar a uma sociedade avançada como a norte-
americana. No item B a primeira parte da questão obteve um índice de acertos 
muito baixo. Os candidatos não souberam definir o Estado de bem-estar social; 
muitos optaram por defini-lo a partir de exemplos. Por isso, em boa parte, 
confundiam a primeira parte da questão com a segunda. Esta obteve um índice 
de acertos maior, inclusive porque os candidatos relacionaram o momento pelo 
qual passa o Brasil, de cortes de direitos sociais, com o recuo do Estado de 
bem-estar. Erro comum: relacionar o Estado de bem-estar social aos pobres, 
isentando ricos e classe média como beneficiários desse Estado, quando em 
verdade isso é exatamente o contrário. A banca elaboradora considerou essa 
questão como de nível médio. Aproximadamente 7% dos candidatos obteve 
nota zero, sendo que 6% alcançou nota máxima. 



62 Unesp 2016 O entendimento dos processos sociais envolvidos nos 
fluxos de pessoas entre países, regiões e continentes passa pelo 
reconhecimento de que sob a rubrica migração internacional estão 
envolvidos fenômenos distintos, com grupos sociais e implicações 
diversas. A migração internacional, no contexto da globalização, é 
inevitável e deve ser entendida como parte das estratégias de 
sobrevivência, de impulso para alcançar novos horizontes, e a 
globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo.
(Neide L. Patarra. “Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais”. Estudos Avançados, 2006. Adaptado.)

Explique por que a globalização é um estímulo à migração internacional. 
Cite dois aspectos ou “fenômenos distintos” motivadores das migrações.



63 Unicamp 2020 O atual avanço tecnológico permite produzir robôs de 
tamanho manejável e facilmente incorporados às estruturas produtivas ou à 
prestação de serviços. Em 2015, o custo de um robô soldador era de 8 dólares 
por hora, o equivalente ao custo da mão de obra para o mesmo trabalho no 
Brasil.
(Adaptado de CEPAL, La ineficiencia de la desigualdad, Santiago, 2018. p. 148.)

a) Qual era relação entre o custo da mão de obra e a localização das indústrias 
transnacionais na segunda metade do século XX? Como a robótica poderá 
alterar essa relação?
b) Considerando a atual situação de desigualdade social do México e do Brasil, 
indique duas possíveis consequências do uso intensivo dessa nova tecnologia.



a) O baixo custo da mão de obra e a fragilidade nas legislações trabalhistas em 
países periféricos passaram a atrair a instalação de indústrias transnacionais na 
segunda metade do século XX. O desenvolvimento das tecnologias 
responsáveis pelo aprimoramento da robótica diminui os custos de produção e 
altera um dos principais critérios de localização das indústrias transnacionais: o 
baixo custo da mão de obra. Com a inserção da robótica nas linhas de 
produção, as corporações podem adotar outras estratégias locacionais, 
retirando suas plantas industriais dos países periféricos (podendo voltar aos 
países desenvolvidos).

a) Qual era relação entre o custo da mão de obra e a localização das indústrias 
transnacionais na segunda metade do século XX? Como a robótica poderá 
alterar essa relação?



b) Como consequências do uso intensivo do robô soldador, destacamos: 
1) aumento do desemprego; 2) agravamento das desigualdades sociais; 
3) elevação da pobreza da população; 4) precarização das condições de 
trabalho; 5) subemprego; 6) concentração de renda. 

b) Considerando a atual situação de desigualdade social do México e do 
Brasil, indique duas possíveis consequências do uso intensivo dessa 
nova tecnologia.

Comentário:
Com relação ao item a, ressaltamos o elevado índice de acertos: os 
candidatos demonstraram conhecer as condições socioeconômicas dos 
dois países latino-americanos e também os processos de industrialização 
desses países na segunda metade do século XX. Com relação ao item b 
também não houve dificuldade. Grande parte dos candidatos respondeu 
dentro do esperado.



64 Unesp 2017

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais 
no contexto da globalização, identifique e caracterize o que ocorre com 
o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que levam as 
empresas a adotar essa nova estratégia.



Considerando o exemplo apresentado e a expansão das 
multinacionais no contexto da globalização, identifique e 
caracterize o que ocorre com o processo produtivo das 
multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas a adotar 
essa nova estratégia.

Fragmentação espacial da produção em 
escala global na acumulação toyotista 
flexível
•Busca de locais ótimos para as demandas 
específicas de cada etapa produtiva

•Neoliberalismo
•Meio Técnico-Científico-
Informacional
•Avanços nos transportes e nas 
comunicações



65 Fuvest 2016 Observe o mapa a seguir.

a) Analise o comportamento da pauta de exportações brasileiras no período de 
1964 a 2013, interpretando as principais alterações verificadas.
b) A China, na atualidade, é o país que mais compra produtos brasileiros. 
Indique dois dos principais produtos brasileiros exportados para esse país e 
explique dois motivos para essa importação.

•Avanço da Avanço da 
industrialização;industrialização;

•Esforço exportador Esforço exportador 
na geração de na geração de 
recursos durante a recursos durante a 
Crise da Dívida Crise da Dívida 
ExternaExterna

•Sobrevalorização do Sobrevalorização do 
RealReal
•Práticas neoliberais Práticas neoliberais 
com ausência de com ausência de 
políticas públicas políticas públicas 
efetivas para os efetivas para os 
setores industriais setores industriais 
exportadoresexportadores
•Reprimarização das Reprimarização das 
exportaçõesexportações

•SojaSoja
•Minério de ferroMinério de ferro
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