Pergunta 1
As redes de telecomunicação são um dos vetores essenciais para a explosão da mobilidade da informação (sons, imagens, dados), cuja produção,
circulação, controle e venda passam a ser atores essenciais do jogo econômico, político e diplomático da globalização. Estas redes tecem uma trama
cada vez mais densa, rápida e eficiente ao redor do mundo.
CARROUÉ, L. e outros. La mondialisation. Ed. Breal. 2010.Adaptado.

A partir do fragmento, responda aos itens a seguir.
a) Indique dois fatores que explicam a rapidez e a eficiência da circulação da informação.
b) Apresente duas questões decorrentes do jogo político-econômico da implantação das novas tecnologias da informação.

Pergunta 2
A globalização é um processo histórico de difusão do capitalismo, que se realizou por etapas. De início, sob a forma de um capitalismo comercial,
a partir das grandes descobertas (do século XV ao século XVIII); após, com a industrialização e o colonialismo, o capitalismo industrial (economiamundo britânica, como melhor exemplo); e, finalmente, o capitalismo financeiro das últimas décadas do século XX. Essa terceira fase da globalização
coincide com a adoção do liberalismo econômico pelos Estados Unidos, nos anos 1980, e difundidas, a partir daí, em escala mundial.
Sobre a atual fase da globalização, responda aos itens a seguir.
a) Apresente duas estratégias adotadas pelas empresas transnacionais para tornar mais eficiente o processo produtivo.
b) Apresente duas atividades ilícitas que integram o sistema financeiro global.

Pergunta 3
O relatório sobre mudanças climáticas, publicado pelas Nações Unidas em julho de 2021, afirma ser inequívoca a responsabilidade da ação
humana para o aquecimento global e que, como as mudanças estão se acelerando, os impactos negativos que ele provoca serão irreversíveis.
Sobre esse assunto, responda aos itens a seguir.
a) Explique como a matriz energética dominante contribui para o aquecimento global.
b) Apresente duas políticas públicas capazes de reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
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Pergunta 4
Agricultura empresarial e fronteira agrícola no Brasil
A partir da década de 1960, inicia-se o processo de alteração no uso e na forma de ocupação do Centro-Oeste, com a implementação das técnicas
modernas no cultivo de grãos. As tradicionais áreas de Cerrado - extensos chapadões com topografia plana, até então pouco utilizados, passam a
ser intensamente aproveitadas, devido à disponibilidade de capitais, ao desenvolvimento de pesquisas científicas e à construção da infraestrutura
viária. Esses fatores, associados às políticas creditícias e fiscais do Estado para a ocupação das áreas de Cerrado, fizeram dessa região o celeiro
agrícola do país.

A respeito da ocupação do cerrado, responda aos itens a seguir.
a) Apresente duas características da agricultura empresarial implantada na região dos cerrados.
b) Indique duas funções exercidas pelas cidades médias localizadas na área de expansão agrícola do Centro-Oeste.
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Pergunta 5
“Dois de fevereiro de 1987. Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. São
palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte.
Hoje. 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a Nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos
Poderes. Mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. (...)”
Ulysses Guimarães. Portal da Câmara dos Deputados. 1988. https://www.camara.leg.br/radio/programas/
277285-integra-do-discurso-presidente-da-assembleia-nacional-constituinte-dr-ulysses-guimaraes-10-23/

a) Aponte e explique as condições históricas que permitiram o estabelecimento da Assembleia Nacional Constituinte instaurada em 1987.
b) Explique qual é a divisão de poderes vigente no Brasil e aponte qual é a sua fundamentação histórico-filosófica.
Pergunta 6
“Este período pode ser definido como uma era de poder marítimo, de autoridade baseada no controle dos mares, detido apenas pelas nações
europeias, pelo menos até a emergência dos Estados Unidos e do Japão como principais potências navais, em finais do século XIX. (...) nada é mais
extraordinário do que o modo como os portugueses conseguiram obter e manter, virtualmente durante todo o século XVI, uma posição dominante
no comércio marítimo do Índico e uma parte importante do comércio marítimo a oriente dos estreitos de Malaca. “
BOXER, C. R. O império marítimo português – 1415-1825. Lisboa: Ed. 70, 2001, p. 55.

A respeito do império marítimo português:
a) Aponte as diferenças entre as atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses nas Índias Orientais e na América do Sul ao longo do século
XVI.
b) Identifique os Estados europeus que ameaçaram a hegemonia portuguesa ao longo do século XVI.
Pergunta 7
“Os primeiros colonizadores dos EUA deixaram a Inglaterra por impulsos progressistas. Podem ter pensado estar constituindo no desabitado
território americano a melhor sociedade que os Levellers tentaram em vão erguer na Inglaterra.”
KIERNAN, V. G. Estados Unidos. O novo imperialismo. Da colonização branca à hegemonia mundial. Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 23.

a) Relacione as questões sociais e religiosas da Inglaterra nos séculos XVI e XVII aos primeiros colonizadores do território da América que daria origem
aos Estados Unidos.
b) Explique duas diferenças entre a economia das colônias do Norte e do Sul da América Inglesa.
Pergunta 8
“Esta divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não foi originariamente provocada pelo gênio humano, prevendo com
intencionalidade a riqueza que ela viria a proporcionar. Foi consequência necessária, se bem que lenta e gradual, de uma determinada tendência
da natureza humana que tem como objetivo uma utilidade menos extensiva: a tendência para negociar e trocar uma coisa por outra.”
SMITH, Adam, “Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações”. Adam Smith/Ricardo. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril1978, p. 13.

a) Aponte e explique um aspecto presente no texto que permita identificar a corrente econômica à qual Adam Smith estava vinculado.
b) Aponte duas características do contexto histórico associadas a esse pensamento.

Fim da Prova de Geografia e História.
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