
Geografia    

01- Durante aguerra fria eua e urss rivalizaram-se na hegemonia mundial,  porém no início da 
década de 1990 o gigante soviético desparecera. uma das causas para esse desaparecimento foi: 
a) a morte de stálin; 
b) a passagem do fordismo para o toytismo; 
c) uma crescente ascensão social das classes médias, ampliando cada vez mais o consumo; 
d) o rígido controle da burocracia soviética sobre a economia;
e) a redução da gerontocracia estabelecida no poder. 

02- O  último  líder  soviético  foi  mikhail  gorbachev  que  adotou  politicas  de  transparência  e 
reestruturação. todas as medidas abaixo foram tomadas por gorbachev, exceto: 
a) redução dos gastos militares; 
b) retirada das tropas do afeganistão; 
c) privatização de empresas estatais; 
d) reabertura da bolsa de valores; 
e) proibição da instalação de multinacionais na união soviética.   

03- Nos conflitos que envolveram as repúblicas da ex – iuogoslávia, nos anos 90 doséculo xx, o 
grupo que foi alvo da chamada limpeza étnica foi o:  
a) dossocialistas históricos; 
b) dos reformistas; 
c) dos católicos romanos; 
d) dos muçulmanos; 
e) dos politicos ligados ao marechal tito.  

04-  o fenômeno da globalização tem diversas características que o definem, as características 
abaixo qual não define a globalização: 
a) intensificação da interdepêndencia entre as nações; 
b) maior presença das corporações transnacionais na economia; 
c) maior quantidade de fusões entre gigantescos conglomerados industriais e finanaceiros; 
d) maior avanço nos meios de comunicação e de transporte , facilitando o comércio em escala 
global; 
e) redução do comércio mundial. 

05- a sede continua nos países desenvolvidos, porém o processo de produção passou a utilizar 
recursos e fatores de vários países ao mesmo tempo. assim, um produto pode ter suas peças 
fabricadas em um país e ser montado em outro , de acordo com o preço da mão – de – obra. essa 
definição se refere: 
a) as multinacionais; 
b) as transnacionais; 
c) as estatais; 
d) as parcerias públicas privadas; 
e) as micro-empresas.   

06- Os anos 90 consolidaram um novo modelo produtivo que substituiu o fordismo, baseado na 
robótica, no just – in – time, na multiplicidade de funções. essa é a definição do: 
a) socialismo; 
b) corporativismo; 
c) toyotismo; 
d) stalinismo; 
e) empreendedorismo. 



07- a reação norte – americana aos atentados do 11 de setembro se basearam numa politica que 
previa o uso de força de forma unilateral e a título preventivo contra qualquer país , segundo 
definições norte – americanas , que pudesse representar ameaças a sua segurança. essa política 
foi nomeada  de : 
a) multilateralismo; 
b) isolacionismo; 
c) doutrina monroe; 
d) doutrina truman; 
e) doutrina bush. 

08-  a execução de osama bin – laden deu ao presidente barack obama uma elevação de sua 
popularidade. o terrorista foi executado no ( a ) : 
a) paquistão; 
b) afeganistão; 
c) iraque; 
d) irã; 
e) cuba.   

09- as medidas que estão sendo tomadas, em várias partes do mundo, para enfrentar o desafio 
da preservação ambiental não incluem: 
a) o incentivo à utilização de carros elétricos, como ocorre em londres; 
b) o estímulo ao uso de bicicletas em áreas urbanas, como acontece em paris; 
c) a ampliação das áreas destinadas a circulação de pedestres em detrimentos dos carros; 
d) a multiplicação das usinas termelétricas movidas a carvão ou óleo combustível. 
e) a produção de energia com maior aproveitamemto da energia solar e eólica.  

10- A água constitue hoje uma das maiores preocupações da humanidade. as principais causas e 
consequências da deteriorização das águas são, exceto:   
a) poluição e contaminação por produtos químicos e esgotos; 
b) espalham – se diversas epidemias de doenças como diárreia, leptospirose, esquistossomose, 
hepatite e febre tifóide;   
c) exploração irracional dos aquíferos; 
d) economia e uso racional da água presente nas atitudes diárias de cada cidadão; 
e) ineficiente administração dos recursos hídricos.  

Gabarito
01. D  
Comentários: A burocracia contribuiu para a paralisação da economia. 

02. E  
Comentários: As\multinacionais tiveram permissão para se instalar na ex- urss.   

03. D  
Comentários: O grupo mais atingido foi o dos muçulmanos.   

04. E 
Comentários: A globalização aumentou o ritmo do comércio mundial

05. B 
Comentários: essa definição se refere as empresas transnacionais.     



06. C  
Comentários: essa é adefinição do toyotismo.    

07. E  
Comentários: Essa é a definição da doutrina bush. 

08. A 
Comentários:  Bin laden foi executado no paquistão. 

09. D  
Comentários: As usinas termelétricas são altamente poluidoras, indo no sentido contrário da idéia 
de preservação. 
 
10. D  
Comentários: A utilização racional impediria o homem de se preocupar demasiadamente com a 
situação da água no mundo.   


