
ATUALIDADES

Leia o texto abaixo e responda C (certo) ou E (errado) para cada um dos itens seguintes
 

Envelhecimento  de  consumidores  e  da  força  de  trabalho,  desastres  ecológicos  de 
conseqüências imprevisíveis, campanha de consumidores contra empresas que não respeitam o 
meio ambiente. Até pouco tempo atrás considerados de importância secundária, esses temas hoje 
já  dividem  espaço  com  questões  tradicionais,  como  falta  de  energia,  inflação  e  aspectos 
regulatórios na pauta dos mais sérios riscos para a perenidade de grandes corporações globais. É 
o que aponta recente estudo, que também relaciona alguns problemas que devem ganhar força 
em  breve,  como  uma  desaceleração  na  China,  a  briga  por  talentos  e  a  incapacidade  das 
empresas de inovar.

Gazeta Mercantil, 15/1/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando aspectos relevantes do atual 
panorama mundial, julgue os itens que se seguem.

01. Em seu conjunto,  o  texto  menciona tópicos  característicos  do atual  estágio  da economia 
mundial, marcado pela expansão de suas atividades em escala cada vez mais planetária.
 
02. A globalização pressupõe a necessidade de domínio do  conhecimento como forma de se 
assegurarem as constantes inovações tecnológicas, das quais tanto se nutre o sistema produtivo 
contemporâneo.

03.  A  questão  ambiental,  embora  com  peso  crescente  na  agenda  mundial  e  suscitando 
preocupação  de  autoridades  e  da  sociedade,  ainda  não  influi  nos  rumos  do  comércio 
internacional.

04.  Vítima de séria crise energética em passado recente,  popularmente chamada de apagão, o 
Brasil volta a se preocupar com a possibilidade de eventual escassez de energia motivada pela 
irregularidade das chuvas. 

05. Surpreendentemente,  o  texto  não  menciona  a  insegurança  gerada  pela  instabilidade  da 
legislação  reguladora  da  economia  como  potencial  perigo  para  as  grandes  empresas 
transnacionais.

06.  A China apresenta-se, na atualidade, como país emergente,  ostentando um dos mais altos 
índices de crescimento econômico no mundo e presença crescentemente ampliada no volume de 
comércio global.

07. Infere-se do texto que uma eventual redução do nível de expansão da economia chinesa seria 
benéfica para as grandes corporações mundiais porque significaria menos concorrência para elas.

08. O  texto  sugere  que  a  capacidade  de  reciclar-se  e  de  inovar  é  condição  imposta  pela 
globalização  para  que  as  empresas  não  declinem  ou  desapareçam,  tragadas  pela  extrema 
competitividade que hoje vigora na economia.

09.   Ao mencionar as grandes corporações globais, o texto  certamente se refere às empresas 
transnacionais, também conhecidas como multinacionais.



10.  A Organização Mundial do Comércio (OMC) é o órgão  multilateral que tem por finalidade 
elaborar as regras a serem seguidas no comércio internacional e zelar pela observância delas.
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