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1. Leia o trecho de notícia a seguir. 

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 

disse hoje [...] que não há tempo a perder para se alcançar um novo acordo global 

climático na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro sobre Mudança do 

Clima (COP21), em dezembro, em Paris. “Eu tenho alertado os Estados-membros de 

que não temos plano B porque não temos um planeta B. O processo de negociação 

tem sido muito lento, infelizmente. É muito frustrante ver que os negociadores têm 

negociado apenas baseados em suas perspectivas nacionais muito estreitas. Esta não 

é uma questão de uma nação individual, este é um assunto global”, disse Ban, em visita 

a Bratislava, na Eslováquia. 

Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/2015/10/ban-ki-moon-diz-que-nao-temos-plano-b- 

nem-planeta-b-e-apela-para-acordo-na-cop>. Acesso em: 19 out.. 2018. 

No trecho do artigo acima o autor cita os termos “Estados-membros” e “nação” como sinônimos, 
referindo-se a Estados-nação ou países, na verdade. Explique esses dois conceitos, de Estado e de 
nação, suas principais características e a tensão entre países, revelada pelo conteúdo do texto. 
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2. Leia o trecho a seguir. 

Os investimentos das estatais chinesas no Brasil concentram-se na área de 

infraestrutura, sobretudo energia e transportes, e no setor agropecuário. O 

embaixador brasileiro destaca a presença das empresas China Three Gorges e State 

Grid Brazil Holding S.A. no setor energético. No ano passado, a China Three Gorges 

assumiu a concessão das usinas hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/relacao-bilateral-entre- 

brasil-e-china-e-dinamica-diz-embaixador-em-pequim>. Acesso em: 19 out. 2018. 

Descreva a atual relação econômica Brasil-China e aponte quais as principais áreas em que ela 
ocorre. 
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3. Leia o texto. 

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, defendeu 

[...] mais diálogo e harmonização de processos para ampliar o comércio entre Brasil e 

Estados Unidos. Ao abrir, pela manhã, o Diálogo Agrícola Brasil – Estados Unidos, na 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ela afirmou que as duas 

nações são “gigantes na produção de alimentos e nas exportações” e não devem ser 

encaradas como inimigas ou adversárias. “Muito pelo contrário. Temos funções 

complementares, responsabilidades mútuas com a segurança alimentar mundial e 

devemos harmonizar, cada vez mais, nosso diálogo, começando pelos processos de 

importações e exportações”, afirmou a ministra. 

Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/economia/2015/10/katia-abreu-defende-mais-dialogo- 

para-ampliar-parceria-comercial-com-eua>. Acesso em: 19 out. 2018. 

O comércio internacional é fiscalizado e regulamentado pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Dessa forma, a OMC pode aplicar sanções aos países que descumprem as regras do 
comércio internacional. Explique que tipo de relações comerciais abusivas são praticadas por 
países desenvolvidos e quais sanções a OMC pode aplicar a esses países.  

Sanção: pena que corresponde à violação de uma lei. 
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4. Leia a notícia a seguir. 

A partir do final da década de 1970, o neoliberalismo passou a ser adotado 

como modelo de desenvolvimento econômico por diversos países do capitalismo 

avançado. Durante a década de 1990, contudo, este modelo viria a ser seguido pelos 

governos do capitalismo periférico, incluindo aqueles historicamente identificados 

com as esquerdas, sobretudo na América Latina. [...] A hipótese aqui defendida é de 

que o processo de implantação do receituário neoliberal, defendido pelo Consenso de 

Washington, resultou em um profundo processo de desmantelamento do regime 

democrático-constitucional. 

Disponível em: <http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/article/view/825>. Acesso em: 19 out. 2018. 

Atualmente os países da América Latina, África e parte da Ásia são considerados “em 
desenvolvimento”. Até os países emergentes apresentam dependência econômica, financeira, 
tecnológica e cultural dos países desenvolvidos. Analise o papel desses países “periféricos” na nova 
DIT (Divisão Internacional do Trabalho), considerando o cenário mundial. 
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5. Observe os gráficos abaixo. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

Pirâmide etária da distribuição da população brasileira por sexo,  

segundo grupos de idade no Brasil – 2000 

 

Fonte: Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2000&codigo= 

&corhomem=88C 2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180>. Acesso em: 21 out. 2018. 
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

Pirâmide etária da distribuição da população brasileira por sexo,  

segundo grupos de idade no Brasil – 2010 

 
Fonte: Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo=&corhomem=88C2E6&cormulher= 

F9C189&wmaxbarra=180>. Acesso em: 21 out. 2018. 

Compare os dados de 2000 e 2010 e explique as mudanças ocorridas nesse período, em relação à 
taxa de natalidade e à expectativa de vida. 
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6. Leia o texto. 

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu hoje mais tempo a um 

juiz federal para reunir famílias separadas na fronteira do país com o México, como 

resultado da política de imigração de tolerância zero da administração do presidente 

dos Estados Unidos, Donald Trump. Na semana passada, uma decisão judicial deu 30 

dias de prazo para que o governo norte-americano devolva aos pais considerados 

ilegais, crianças que foram levadas a abrigos. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-07/departamento-de-justica- 

pede-mais-prazo-para-reunir-familias-separadas>. Acesso em: 19 out. 2018. 

O governo estadunidense vem endurecendo as restrições impostas à entrada de imigrantes nos 
Estados Unidos, um dos destinos mais frequentes de migrantes latino-americanos. Explique por 
que tantos migrantes buscam chegar a esse país e explique a situação do México em relação às 
migrações no continente americano, considerando sua posição geográfica. 

 

 

 

 

 

7. Os curdos formam a maior nação sem Estado do mundo. Os cerca de 40 milhões de curdos estão 
espalhados por países como Turquia, Síria e Iraque em uma região conhecida como Curdistão. 
Caracterizar os curdos como uma nação sem Estado significa que eles 

a) não exercem soberania sobre o seu território. 

b) são semelhantes às nações indígenas do Brasil. 

c) possuem governo próprio, com um chefe de Estado que os representa na ONU.  

d) possuem uma forte semelhança cultural, como língua e história.  

 

8. O último filme mudo de Charles Chaplin, Tempos modernos, foi lançado nos Estados Unidos em 1936 
e focalizava a vida urbana estadunidense e a sociedade industrial caracterizada pela produção com 
base no fordismo. O ritmo de trabalho desse sistema de produção era baseado no(a): 

a) rendimento individualizado. 

b) demanda e trabalho em grupo. 

c) controle integrado no processo. 

d) ritmo das máquinas e da esteira. 
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9. Mercosul e a União Europeia são, atualmente, blocos econômicos de modalidades diferentes. 
Indique, respectivamente, essas modalidades. 

a) Mercado Comum e Zona de Livre Comércio. 

b) Acordo de Livre Comércio e União Aduaneira. 

c) União Aduaneira e União Econômica e Monetária. 

d) União Econômica e Monetária e Mercado Comum. 

 

10. Observe o gráfico: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

Pirâmide etária da Alemanha em 2016 

 
Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_pyramid_of_Germany_2016.png>. Acesso em: 26 set. 2018. 

Observando a pirâmide etária da Alemanha em 2016, podemos concluir que esse país possui: 

a) baixa fecundidade e elevada expectativa de vida. 

b) elevadas natalidade e mortalidade. 

c) aumento da força de trabalho. 

d) superavit previdenciário. 


