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AULA 1
QUESTÃO 1
(UNICAMP, 2017 – Vagas Remanescentes) Os processos de acumulação do capital não existem, obviamente,
fora dos respectivos contextos geográficos, e suas configurações são, por natureza, bastante diversificadas.
Novos espaços e novas relações espaciais estão sendo produzidos constantemente. Trata-se de uma longa
história de destruição criativa sobre a terra.
(Adaptado de David Harvey, O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011.)

Sobre o atual processo de “destruição criativa da terra”, é correto afirmar:
a) O Estado moderno possui atualmente poucas atribuições no processo de reorganização do espaço
geográfico, na medida em que delega integralmente ao mercado a formação de infraestrutura nos territórios
nacionais.
b) A ascensão do capital globalizado, associada às políticas de vertente neoliberal, tem levado à
cientificização da agricultura, ao crescimento urbano generalizado e à remoção das últimas áreas florestadas
do planeta.
c) O regime fordista existente atualmente, que aumenta a produção e eleva a absorção de força de trabalho
nas linhas de montagem das fábricas, é o motor da reestruturação de grandes áreas metropolitanas do
planeta.
d) A forte migração de populações rurais para as cidades desencadeou, em todos os continentes, aumento
do preço da terra urbana e redução do preço da terra rural em função do esvaziamento demográfico do
campo.
QUESTÃO 2

a) contratos de trabalho por tempo determinado, ganhos salariais vinculados à produtividade, terceirização
das atividades e frouxa observação das leis trabalhistas.
b) contratos de trabalho por tempo indeterminado, ganhos salariais vinculados ao tempo de serviço,
terceirização das atividades e rígida observação das leis trabalhistas.
c) contratos de trabalho por tempo determinado, ganhos salariais vinculados à produtividade, terceirização
das atividades e rígida observação das leis trabalhistas.
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(UNICAMP, 2016 – Vagas Remanescentes) A reestruturação produtiva, iniciada nos anos 1970 nos países
centrais, e nos anos 1980 nos países periféricos, está baseada em dois princípios fundamentais, a
desregulamentação e a flexibilização do trabalho. Esses dois processos se caracterizam por:

d) contratos de trabalho por tempo indeterminado, ganhos salariais vinculados ao tempo de serviço,
terceirização das atividades e frouxa observação das leis trabalhistas.
QUESTÃO 3
(UNICAMP, 2015 – Vagas Remanescentes) Considerando-se a mundialização financeira em curso nas últimas
décadas, é correto afirmar que os fluxos financeiros:
a) realizam-se a partir de diversas praças financeiras, cada uma com sistemas normativo e tecnológico
independentes.
b) têm nos chamados paraísos offshore e nas cidades mundiais expressões territoriais importantes.
c) encontram, em geral, fortes barreiras nacionais para a sua realização, particularmente nos chamados
“países emergentes”.
d) em geral não são especulativos e se direcionam para a realização de investimentos produtivos em grandes
centros industriais.
QUESTÃO 4
(USP, 2018 – Vest. Transferência) Observe os dados da tabela, sobre o ranking das dez maiores empresas no
mundo em 2016.

Com base nesses dados e em seus conhecimentos, assinale a afirmação correta.
a) A liderança da China no ranking mundial de empresas mostra a perda de importância dos países
desenvolvidos no controle do mercado mundial.
b) A expressividade do setor financeiro na economia mundial indica a irrelevância da produção de bens e
mercadorias na fase atual do capitalismo financeiro.
c) O crescimento das transações financeiras, a partir dos anos 1980, transformou este setor na ponta de
lança do movimento de mundialização da economia.
d) A queda da participação das empresas norte americanas no ranking tem relação com a revogação do
sistema Bretton Woods, pós crise de 2008.
e) A predominância do setor financeiro sobre o produtivo indicada no ranking de empresas é resultado da
crise gerada pela expansão de fusões entre os conglomerados transnacionais.
QUESTÃO 5

Eduardo Galeano, As veias abertas da América Latina, 1979. Adaptado.

Na geografia da formação do capitalismo,
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(USP, 2018 – Vest. Transferência) O mundo era o mar Mediterrâneo com suas costas ambíguas: Europa,
África, Ásia. Os navegantes portugueses asseguravam que os ventos do oeste traziam cadáveres estranhos e,
às vezes, arrastavam troncos curiosamente talhados, mas ninguém suspeitava que o mundo seria, logo,
assombrosamente acrescido por uma vasta terra nova.

a) o comércio ultramarino modificou a antiga divisão social do trabalho em nível mundial, com a passagem
do trabalho compulsório às formas assalariadas.
b) a expansão ultramarina fundamentou-se na diversificação de produtos e no desenvolvimento de um
mercado interno nas terras conquistadas.
c) o comércio colonial baseou-se em trocas desiguais, em saques e na formação de um mercado
monopolista, fase conhecida como acumulação primitiva.
d) as novas rotas marítimas comerciais envolviam viagens pelo Atlântico Norte e pelo mar Mediterrâneo.
e) o crescimento do comércio marítimo permitiu à Inglaterra o monopólio do transporte de especiarias da
Ásia, fundamental para acumulação de capitais.
QUESTÃO 6
(USP, 2018 – Vest. Transferência)
A imagem representa uma crítica à
a) urbanização da sociedade mundial.
b) banalização da cultura do consumo.
c) internacionalização das identidades culturais.
d) homogeneidade cultural.
e) deterioração ambiental das metrópoles.

QUESTÃO 7
(USP, 2016 – Vest. Transferência) Considere as seguintes afirmações sobre o fluxo de informações na
atualidade:
I. Quase todo o planeta está interligado por cabos de fibras óticas e satélites de comunicação. II. Em relação
à população total do país, há maior concentração de internautas nos países emergentes.
III. Ampliam-se cada vez mais as possibilidades de contato entre as pessoas, e as redes sociais da internet são
cada vez mais utilizadas no dia a dia dos cidadãos.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I.

b) I e II.

c) I e III.

d) III.

e) II e III.

QUESTÃO 8
(USP, 2017 – Vest. Transferência) A crise financeira de 2008 foi a maior da história do capitalismo desde a
grande depressão de 1929. Iniciou-se nos Estados Unidos após o colapso da bolha especulativa no mercado
imobiliário e espalhou-se pelo mundo. Dentre outras razões, essa bolha imobiliária deveu-se aos juros
____________ para aquisição de imóveis, à ____________ em se obter empréstimos em instituições
financeiras, à (ao) ____________ do número de hipotecas e à ____________ dos preços dos imóveis.
As lacunas do final do texto podem ser corretamente preenchidas pelas seguintes palavras:
a) altos; dificuldade; diminuição; elevação.
c) altos; facilidade; aumento; diminuição.
e) baixos; dificuldade; diminuição; diminuição.

b) altos; facilidade; diminuição; elevação.
d) baixos; facilidade; aumento; elevação.

(FUVEST) O processo de globalização econômica e financeira envolve, de diferentes formas, vários países.
Com base nessa afirmação:
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QUESTÃO 9

a) Aponte uma característica positiva e outra negativa desse processo em relação ao Brasil.
b) Explique-as.

QUESTÃO 10
(PUC – RIO, 1999) A globalização é vista, atualmente, como um imperativo histórico que condiciona a
evolução da economia. Ela procura expandir os mercados, e portanto, os lucros que é o que de fato
movimenta os capitais produtivos ou especulativos.
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Apresente duas medidas do governo brasileiro, adotadas na década de 90, para se ajustar à nova ordem
econômica mundial.
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QUESTÃO 1
(USP, 2016 – Vest. Transferência) Atualmente, os chineses são os maiores exportadores de roupas do mundo,
mas países como Camboja, Vietnã, Egito, entre outros, têm se destacado também nesse cenário. A Europa é
importante protagonista no mercado de automóveis, assim como o Japão. Em geral, segundo classificação
dos bens industriais produzidos, pode-se elencar roupas e automóveis como bens:
a) de produção.
d) de consumo.

b) de capital.
e) de base.

c) intermediários.

QUESTÃO 2
(TRANSF. USP, 2009) A Índia vem se destacando no mercado mundial de tecnologia da informação graças
a) à expansão do mercado de serviços terceirizados no exterior, tendo à frente empresas norte-americanas.
b) a vantagens comparativas como grande disponibilidade de mão-de-obra barata e sem qualificação.
c) a seu enorme mercado consumidor, visto sua população ser hoje maior que um bilhão de pessoas.
d) ao grande número de usuários de internet no país, menor apenas que o do mercado chinês.
e) à pouca concorrência existente no mundo, hoje, no que se refere ao mercado de alta tecnologia.
QUESTÃO 3
(SANTA CASA) “Com uma estratégia adequada a um país de desenvolvimento industrial mais recente, passou
de importador a exportador de muitas tecnologias aperfeiçoadas, conseguindo deslocar, inclusive, os
fornecedores mais tradicionais no mercado mundial”.
Entre as alternativas abaixo. É mais provável que o texto faça referência explícita:
b) ao Brasil;
e) ao México.

c) ao Japão;

QUESTÃO 5
(UFMG). A China, desde meados dos anos setenta, tem passado por grandes transformações sociais e
econômicas. Todas as alternativas apresentam características da China atual, EXCETO:
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a) ao Canadá;
d) à Alemanha;

a) A China permanece oficialmente socialista, e o Partido Comunista continua a exercer o controle do poder
no país.
b) A propriedade do Estado continua marcante apesar da expansão dos setores cooperativista e privado.
c) Os ramos vitais da indústria, os bancos, as ferrovias, as telecomunicações e o setor energético continuam
sendo controlados pelo Estado.
d) O setor agrícola permanece intocável e não foi afetado pelas medidas de modernização da economia de
mercado.
e) O sistema econômico continua planificado e centralizado, embora este último aspecto tenda a ser
descaracterizado.
QUESTÃO 6
(FGV) Considere as afirmações abaixo:
I. Possui tecnologia nuclear, mas ainda não produziu satélites artificiais.
II. A produção de carvão é a maior do mundo, no entanto seu potencial hidroelétrico é bastante modesto.
III. O arroz, o trigo e o milho ocupam a maior parte das terras destinadas à lavoura.
IV. As Zonas Econômicas Especiais (ZEE) - cidades e regiões abertas ao investimento estrangeiro - localizamse na costa do Pacífico.
Correspondem à organização econômica chinesa as características expressas em:
a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

QUESTÃO 7
(TRANSF. USP, 2010) Considere as afirmações sobre a China.
I. A Revolução Chinesa de 1949 foi um grande marco na história do país. Inicialmente, implantou-se um
regime político, centralizado, sob o controle do Partido Comunista Chinês liderado por Mao Tse-Tung.
II. Uma grande virada no regime político veio com a exportação de petróleo e com a abertura das chamadas
Zonas Econômicas Especiais, localizadas no centro e no norte do país,
respectivamente, Chengdou e Urumchi.
III. Embora o país continue sendo dirigido e governado por um Partido único, este mudou de nome
e característica, passando a se chamar Partido Nacionalista Chinês e a renegar o marxismo.
IV. Além da liberalização econômica, outro fator que atrai vultosos capitais, principalmente para as
Zonas Econômicas Especiais e para as cidades abertas, é o baixo custo da mão de obra chinesa.
Estão corretas, apenas, as afirmações:
a) I e II.

b) I e IV.

c) I, III e IV.

d) II e III.

e) II, III e IV.

QUESTÃO 8
(UFPA-1998) "JAPÃO, POTÊNCIA INDUSTRIAL E FINANCEIRA"
O Japão possui o domínio da fabricação industrial, não apenas no avanço tecnológico, como também no
volume de produção; esses aspectos são constatados nos diferentes ramos industriais. Nos últimos anos, os
bancos japoneses tornaram-se os maiores do mundo, a bolsa de Tóquio passou à frente de Wall Street e o
iene valorizou mais de 50% em relação ao dólar. Apesar desse mega crescimento, sua economia tem forte
dependência dos mercados externos.
Fonte: BECKOUCHE, Pierre. Indústria um só Mundo. S. Paulo: Ática, 1995 (Coleção Geografia Hoje)
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A partir do texto, associado ao conhecimento sobre a Bacia do Pacífico no contexto da Nova Ordem Mundial,
indique e explique dois fatores responsáveis pela dependência do Japão ao mercado externo.

QUESTÃO 9
Na Zona Econômica Especial (ZEE) de Pudong, que ocupa 500 km2 na costa chinesa, está sendo construído o
maior centro financeiro, industrial e comercial do Extremo Oriente. Antes do fim do ano, cerca de cem
entidades financeiras da Europa e dos Estados Unidos se somarão às 200 que já operam na ZEE, considerada
uma das maiores captadoras de investimentos na Ásia.
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Apresente uma vantagem oferecida pelo Estado chinês para atrair capitais transnacionais para Pudong.

QUESTÃO 10

Com base no mapa e em seus conhecimentos, explique por que
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a) França (A) e Índia (B) ocupam a mesma classe estatística na representação acima sobre as desigualdades
na distribuição dos rendimentos.
b) o Sistema Tributário Nacional contribui para a expressiva desigualdade na distribuição dos rendimentos,
no Brasil.
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QUESTÃO 1
(Vunesp-1999) Pela localização geográfica e característica insular, a influência marítima no clima japonês é
relevante, uma vez que as massas de ar carregadas de umidade são responsáveis pela elevada pluviosidade,
acima de 1000 mm anuais. Assinale a alternativa que indica as correntes marítimas que interferem no clima
daquele país e suas principais áreas de atuação.
a) Corrente quente do Japão (Kuroshivo), no norte, e corrente fria das Curilas (Oyashivo), no sul.
b) Corrente quente do Golfo, no norte, e corrente fria das Curilas (Oyashivo), no sul.
c) Corrente quente do Japão (Kuroshivo), no sul, e corrente fria de Humboldt, no norte.
d) Corrente quente do Japão (Kuroshivo), no sul, e corrente fria das Curilas (Oyashivo), no norte.
e) Corrente quente do Golfo, no sul, e corrente fria das Curilas (Oyashivo), no norte.

Analisando-se o mapa da China e os gráficos de temperatura e pluviosidade, é possível inferir-se os seguintes
tipos de clima, respectivamente:
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QUESTÃO 2

1 - Urumchi 2 - Tientsin 3 - Cantão
a) Frio de Montanha; Tropical de Altitude; Temperado.
b) Desértico; Temperado; Tropical de Monções.
c) Desértico; Tropical de Monções; Subtropical.
d) Frio de Montanha; Tropical de Monções; Tropical Úmido.
e) Frio de Montanha; Tropical de Altitude; Temperado.
QUESTÃO 3
(Vunesp-2000) Apesar do intenso crescimento industrial, a agricultura ainda é importante para a economia
chinesa. Indique a alternativa que caracteriza o tipo de clima da China Meridional e o principal produto
agrícola ali cultivado.
a) Equatorial; arroz.
c) Subtropical; cana-de-açúcar.
e) Semi-árido; chá.

b) Temperado continental; café.
d) Tropical monçônico; arroz.

QUESTÃO 4
(Mack-2006) No final do século passado, o Japão tornou-se o maior produtor mundial de pescados. Hoje,
início do século XXI, ocupa a terceira posição no ranking global, sendo superado pela China e pelo Peru. Essa
queda deve-se a vários fatores, EXCETO:
a) à fortíssima poluição no litoral japonês, fruto de detritos e esgotos lançados no mar.
b) à pesca indiscriminada, em que não se respeitam os períodos de reprodução de muitas espécies.
c) aos acordos internacionais que limitam a pesca predatória em diversas partes do planeta.
d) à aculturação da sociedade japonesa, cujas novas gerações assimilaram rapidamente os hábitos
alimentares do Ocidente, reduzindo sensivelmente o consumo interno de pescados.
e) às dificuldades que os superpesqueiros japoneses vêm encontrando no mundo, pela ação dos movimentos
ecológico-ambientais.
QUESTÃO 5
(FGV-2005) Considerando dois cursos fluviais hipotéticos, o rio Amarelo (de planície) e o rio Azul (de planalto)
e, considerando as seguintes características e/ou usos a eles relacionados, como:
1) maior gradiente fluvial
3) erosibilidade mais acentuada
5) maior potencial hidroelétrico

2) maior potencial hidroviário
4) acúmulo maior de sedimentos
6) ocorrência de meandros abandonados

Escolha a alternativa que apresente as características e/ou usos mais adequados a cada um deles,
comparativamente, a despeito de intervenções humanas:
a) Rio Amarelo: 1, 2 e 6; Rio Azul: 3, 4 e 5.
c) Rio Amarelo: 3, 4 e 6; Rio Azul: 1, 2 e 5.
e) Rio Amarelo: 1, 2 e 3; Rio Azul: 4, 5 e 6.

b) Rio Amarelo: 2, 5 e 6; Rio Azul: 1, 3 e 4.
d) Rio Amarelo: 2, 4 e 6; Rio Azul: 1, 3 e 5.

I — A área A caracteriza-se pelo clima frio, provocado pela alta latitude e pela influência de correntes
marítimas frias.
II — A área B apresenta climas que variam dos temperados úmidos aos subtropicais.
III — A área A é constituída por planícies aproveitadas para o cultivo de cereais, como o arroz.
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QUESTÃO 6
(Mack-2002) Considere as seguintes afirmações sobre as áreas A e B destacadas no mapa do Japão.

IV — A área B corresponde à principal concentração urbano-industrial do país.
V — A área A apresenta baixas densidades demográficas.
VI — Apesar dos marcantes contrastes naturais, A e B não se diferenciam do
ponto de vista demográfico.
Assinale:
a) se apenas I, II e VI forem verdadeiras.
b) se apenas I, II, III, IV e V forem verdadeiras.
c) se apenas II, IV e VI forem verdadeiras.
d) se apenas I, III e V forem verdadeiras.
e) se apenas I, II, IV e V forem verdadeiras.

QUESTÃO 7
(Vunesp-1996) Pelas características geográficas, o Japão tem sérias dificuldades para suprir suas
necessidades de energia e matérias-primas industriais. Esta realidade fez com que o país procurasse
desenvolver, sobretudo:
a) produção de carvão vegetal junto às usinas siderúrgicas.
b) agroindústrias localizadas na zona rural.
c) grandes usinas siderúrgicas localizadas próximas às jazidas minerais.
d) grandes reservatórios para produção de energia hidrelétrica nas proximidades dos centros industriais.
e) indústrias de tecnologia avançada, como eletrônica, óptica e informática, em novos pólos industriais.
QUESTÃO 8
(VUNESP-2009) No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de t/ano, tornou-se o principal emissor mundial de
gases-estufa, superando os Estados Unidos (5,8 bilhões de t/ano), segundo dados divulgados pela ONU em
2008.
Assinale a alternativa que contém um dos fatores do aumento chinês de emissões de gases-estufa.
a) Desmatamento acelerado em todo o país para o cultivo de arroz irrigado.
b) Geração de energia, principalmente por queima de carvão mineral, o mais poluente dos combustíveis
fósseis.
c) Matriz energética baseada apenas no petróleo, por ser um dos principais produtores mundiais.
d) Maior frota mundial de veículos agrícolas, o que a coloca como uma das agriculturas mais mecanizadas da
Ásia.
e) Grande aumento da área de pastagens em todo o país, para atender ao mercado asiático de carne.

QUESTÃO 9
(UFES-1997) "Nai No Kami é um espírito que vive nas profundezas das terras do Japão desde a Antigüidade.
Ninguém sabe exatamente quando vai despertar. Sabe-se apenas que acorda sempre de mau humor e, para
descarregar sua ira, faz a terra tremer. Freqüentemente alia-se a Kang Zuchi e Wata Tsumi, os incontroláveis
espíritos do mar e do fogo, causando transtornos e prejuízos aos japoneses."
(A terra tensa treme. Rev. Sala de Aula. Ano 2, n. 10, 1989)

a) Identifique a causa tectônica desses fenômenos.
b) Qual a consequência de um maremoto na superfície do mar?
c) Cite um efeito dessa consequência nas regiões costeiras do Japão.
d) Aponte uma obra de contenção costeira que amenize a ação dessa consequência.
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O texto refere-se de forma simbólica aos terremotos, maremotos e vulcões ativos no Círculo de Fogo do
Pacífico.

QUESTÃO 10
(FUVEST-2007) Leia o mapa.

Fonte: Journal of Environment (2003 e 2004).
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PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DA CHINA
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a) Indique a legenda correta para o problema ambiental representado em C.
b) Desenvolva uma análise que relacione características básicas da atual economia da China ao problema
ambiental representado em C.

