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Unidade 2

1. 

a) A gravura retrata o período em que começou a haver uma expansão do comércio entre as 
várias regiões do mundo, representando o início do processo de globalização. 

b) Os meios de transporte, cada vez mais velozes, permitem “encurtar” as distâncias entre 
os países, e os meios de comunicação favorecem o recebimento de mensagens e de 
informações em tempo real, em qualquer lugar do planeta. Isso possibilita o intercâmbio 
político, econômico e cultural entre as nações e, portanto, a própria expansão do processo 
de globalização. 

2. 

a) A globalização existe apenas no setor econômico, já que, de modo geral, os aspectos 
culturais e políticos dos países vêm sendo reforçados pelo crescimento dos movimentos 
nacionalistas em todo o mundo. (F)

b) A disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial resultou em 
avanços tecnológicos largamente aplicados no mundo moderno, como o computador e o 
satélite artificial. (V)

c) O aumento da produtividade, característica do atual período, deve-se, sobretudo, à maior 
oferta de mão de obra. (F)

d) A gradativa diminuição das barreiras tarifárias por parte dos Estados nacionais permitiu a 
expansão do comércio internacional por meio de blocos econômicos regionais. (V)

e) A globalização econômica provocou a expansão do desemprego nos níveis nacional e 
global e o aumento do trabalho informal, já que, em muitos casos, houve a substituição do 
ser humano pela máquina. (V)

3. 

a) A globalização está relacionada a um maior intercâmbio cultural entre os países, facilitado 
pelas inovações tecnológicas que favoreceram a circulação de mercadorias, informações 
e pessoas. O texto confirma essa ideia ao afirmar, por exemplo, que a cultura popular 
japonesa está cada vez mais presente nos hábitos de consumo ocidentais. 

b) Para Theodor Adorno, a expansão da produção industrial, somada ao crescimento 
da produção cultural e da propaganda, estaria vinculada à criação de uma “indústria 
cultural”, cuja principal estratégia seria criar, desenvolver e veicular, por meio dos meios de 
comunicação, estilos de vida consumistas. 
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4. 

a) Porque os produtos, cada vez mais, têm seu tempo de uso reduzido, tornando-se 
rapidamente obsoletos e sendo constantemente substituídos por produtos mais 
sofisticados. 

b) O lixo eletrônico pode causar danos ao meio ambiente, com poluição das águas e dos 
solos por substâncias químicas, além de colocar em risco a saúde humana. Para reduzir 
a produção de lixo eletrônico, é necessário adotar uma postura de consumo mais 
consciente, além de promover a reciclagem de produtos. 

5. Porque o despejo de produtos químicos, como pesticidas e fertilizantes, e de esgotos 
domésticos e industriais sem tratamento vêm contaminando nascentes e rios, no 
campo e na cidade, comprometendo a qualidade da água e tornando-a imprópria para o 
consumo. Assim, reduz-se a disponibilidade de água potável em muitos países. 

6. 

a) Os gases existentes na atmosfera possuem a capacidade de reter parte do calor 
do Sol, mantendo a superfície da Terra aquecida. O fenômeno denominado efeito 
estufa é fundamental para a existência da vida na Terra. As atividades humanas, 
entretanto, têm provocado o aumento da quantidade desses gases, levando a uma 
maior retenção de calor e à elevação da temperatura média da Terra, o chamado 
aquecimento global.

b) Elevação do nível dos oceanos, aumento da frequência e intensidade de furacões, ondas 
de calor, secas, enchentes e danos à biodiversidade. 

7. 

a) A Rio-92 consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável, ao debater a 
necessidade de aliar o desenvolvimento socioeconômico à conservação dos recursos 
naturais. (V)

b) A Conferência Rio+10, realizada em Johannesburgo, na África do Sul, esclareceu 
que a preservação dos recursos naturais é a prioridade de todos os países do 
mundo. (F)

c) Dez anos após a Rio-92, uma nova Conferência frustrou a expectativa da maioria dos 
países ao sobrepor interesses econômicos à preservação ambiental. (V)



3

d) A Conferência de Kyoto resultou em um tratado internacional que estipula reduções 
obrigatórias de emissões causadoras do efeito estufa. (V)

e) No Protocolo de Kyoto, as metas e os prazos para a redução de emissão de gases do efeito 
estufa são os mesmos para países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. (F)

8. 

a) Os gases do efeito estufa são lançados a partir da queima de combustíveis fósseis, como 
o petróleo, o carvão e o gás natural, das queimadas, do desmatamento, da decomposição 
da matéria orgânica e da liberação de clorofluorcarboneto (CFC) na atmosfera.

b) Estados Unidos. Espera-se que o aluno conclua que a não adesão dos Estados Unidos 
compromete o meio ambiente, já que suas emissões são bastante elevadas. Como um 
país desenvolvido, os Estados Unidos deveriam reduzir, até 2012, suas emissões em 5,2% 
em relação aos níveis de 1990.

9. 

a) Os blocos econômicos têm como objetivo facilitar e ampliar o comércio entre os países- 
-membros e reduzir os custos de produção e de transportes, gerando maiores lucros para 
as nações. Para tanto, essas organizações econômicas reduzem ou eliminam totalmente as 
alíquotas de importação. 

b) Mercosul. Além do Brasil, são membros plenos a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a 
Venezuela. 

10. 

(G) Formado pelos países da África Meridional, esse bloco econômico prevê a criação de uma 
zona de livre-comércio e pretende constituir um mercado comum. 

(A) É o bloco mais antigo e mais consolidado nas áreas econômica, política e monetária, além 
de apresentar o maior volume comercial e o segundo maior PIB do planeta.

(D) Formado por países asiáticos e americanos, esse bloco pretende criar uma zona de livre-
comércio até 2020. 

(C) Zona de livre-comércio formada pelos países da América do Norte, abriga uma população 
de 417 milhões de habitantes e um PIB que supera os 11 trilhões de dólares.

(B) Bloco econômico criado em 1991, é formado pelos países do chamado Cone Sul e 
constitui hoje uma união aduaneira.

(E) Bloco formado por doze das quinze repúblicas que formavam a URSS, prevê a 
centralização das Forças Armadas e o uso de uma moeda comum. 

(F) Zona de livre-comércio criada em 1992, da qual fazem parte Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. 
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11.

12. 

a) A ONU foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando, diante da 
experiência negativa das Grandes Guerras Mundiais, ficou evidente a necessidade de 
assegurar a dignidade humana e preservar as gerações futuras. 

b) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma das primeiras conquistas da ONU e 
visa assegurar a paz, a dignidade humana e o progresso social, além de elevar a qualidade 
de vida e promover a liberdade individual.

13. 

(B) Acabar com a fome no mundo.

(C) Melhorar as condições de saúde das pessoas mais necessitadas.

(E) Melhorar as condições de vida das crianças.

(D) Melhorar as condições de trabalho no mundo.

(A) Promover o desenvolvimento mundial e auxiliar os países a discutir seus principais 
problemas.

Fonte: Elaborado com base em Atlas geográfico escolar. 5. ed.  
Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 78 (com atualização).
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14. Porque, como membro permanente, o país passa a ter o direito a veto, além de não perder 
o assento no Conselho. A participação como membro permanente significa, ainda, maior 
poder de decisão sobre as questões globais e aumento de prestígio no exterior.

15. A foto retrata pessoas que vivem na rua, sem um padrão de vida capaz de assegurar a 
saúde, o bem-estar, a alimentação e outras necessidades humanas. Portanto, está em 
desacordo com o Artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.


