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1) Um dos principais problemas sociais que os países desenvolvidos passam no momento 

é:  

A) Altas taxas de natalidade, já que o bom padrão de vida induz a população destes países 

a terem mais filhos.  

B) A imigração ilegal, já que estes países se tornam centros de atração para populações 

fragilizadas por conflitos, fome e outros problemas graves que assolam os países pobres 

atualmente.  

C) A oferta de crédito fácil, já que as economias estão aquecidas, o leva ao 

superendividamento da maioria das famílias.  

D) A maior oferta de vagas nas universidades, já que ocorreu uma fase da população que 

a maioria está em idade escolar.  

E) A falta de alimentos e encarecimento dos mesmos, pois há um consumo desenfreado 

pelos altos salários.  

 

2) Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu na maioria dos países desenvolvidos um 

fenômeno de deslocamento populacional que nestes países já terminou, mas ainda é muito 

presente nos países subdesenvolvidos. Este fenômeno é:  

A) Imigração entre os países ricos. 

B) Emigração para países subdesenvolvidos. 

C) Êxodo urbano. 

D) Emigração para os países africanos.  

E) Êxodo rural. 

 

3) Após a 1º Revolução industrial, os países que iniciaram este processo, principalmente 

a Inglaterra passaram por:  

A) Um intenso retorno das pessoas do campo para as cidades. 

B) Um declínio da produção agrícola e pecuária. 

C) Uma melhoria da qualidade de vida, pois as riquezas produzidas pelas indústrias 

beneficiaram toda a população. 

D) Um problema até então desconhecido:  a poluição do ar, desmatamento e poluição dos 

rios.  

E) Uma diminuição brusca da população.  

 

4) A partir de 1995, a ONU introduziu o termo megacidade. Podemos dizer que 

megacidade é:  

A) Uma metrópole localizada nos países desenvolvidos, centros importantes de cultura, 

finanças e tecnologia. 

B) Uma cidade que apresente um mínimo ou ausência de problemas de moradias, 

transportes, meio ambiente.  

C) As cidades que possuem importância política muito grande, normalmente as capitais 

dos países. 

D) Uma metrópole com mais de 10 milhões de habitantes.  

E) Uma cidade onde o êxodo rural já aconteceu e hoje terminou este processo migratório.  

 

 

 

 



5) Observe o mapa abaixo. 

 

 
A partir dos dados do mapa podemos concluir que:  

A) A África é o continente com menor taxa de urbanização. 

B) O Brasil é um país com taxa de urbanização pequena. 

C) A Oceania é um continente com baixa taxa de urbanização. 

D) A América do Sul possui baixa taxa de urbanização. 

E) A maioria da população mundial ainda é rural.  

 

 

6) Observe as pirâmides etárias abaixo.         

             
Em relação a estas pirâmides podemos dizer que está correto:  

A) Que ambas as pirâmides representam a população de países subdesenvolvidos. 

B) Que a pirâmide 1 representa a população dos países desenvolvidos e a 2, dos países 

subdesenvolvidos.  

C) Que ambas as pirâmides representam a população dos países desenvolvidos. 

D) Que ambas as pirâmides representam que as populações atingiram a estabilidade 

populacional.  

E) Que a pirâmide 1 representa a população dos países subdesenvolvidos e a 2, dos países 

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 



7) Um país que teve reduzida drasticamente as taxas de crescimento vegetativo terá alguns 

problemas no futuro, exceto:  

A) um aumento do número de crianças e jovens, e terá que investir mais com educação. 

B) Um aumento do número de idosos, gastando mais na previdência social.  

C) Uma redução da população adulta, ocasionando escassez de mão-de-obra. 

D) Um envelhecimento da população, causando redução de consumo, pois esta faixa 

etária normalmente reduz os gastos. 

E) Terá que investir mais na assistência de pessoas idosas, como centros de socialização, 

adaptação de aparelhos urbanos e facilidades de locomoção. 

 

 

8) Uma das características mais marcantes da Terceira Revolução Industrial é:  

A) Elevado nível de emprego possibilitado com as novas empresas surgidas nesta fase. 

B) Diminuição das desigualdades sociais e de riqueza entre os países. 

C) A diminuição dos impactos ambientais, resultado direto de novas pesquisas em países 

subdesenvolvidos, maiores prejudicados pela degradação do meio ambiente. 

D) Uso cada vez mais intenso da robotização e automação nos processos produtivos. 

E) Aumento do uso do petróleo, pois a produção aumentou muito a nível mundial.  

 

  

9) O chamado desemprego estrutural tem crescido muito nos últimos anos. Por 

desemprego estrutural podemos dizer que a alternativa correta é:  

A) O desemprego resultante da introdução de novas tecnologias e de robotização, fazendo 

com que desapareçam antigas profissões.  

B) O desemprego que ocorre quando há crises econômicas. Passada a crise, os 

desempregados voltam a ser contratados.  

C) O desemprego que as estruturas econômicas exigem. Um exemplo disso, é quando 

trabalhadores são contratados na época do natal, para abastecer os postos de trabalho que 

se abrem nesta época e depois, são dispensados. 

D) O desemprego causado pelo envelhecimento da população. Pessoas idosas perdem o 

emprego para darem lugar às gerações mais novas.  

E) Quando a estrutura governamental não comporta mais trabalhadores. Os funcionários 

públicos são demitidos para que o país economize em mão-de-obra. 

 

10) Dois dos fatores fundamentais que possibilitaram a atual fase da globalização no 

mundo foram:  

A) O crescimento das economias dos países subdesenvolvidos e a ascensão da economia 

chinesa. 

B) A evolução do setor de transportes e ao desenvolvimento do setor das comunicações. 

C) A maior democratização dos países árabes, através do processo chamado de 

“Primavera Árabe” e o crescimento das economias africanas. 

D) O maior respeito ao meio ambiente e o fim da era dos blocos econômicos, que 

impediam um maior crescimento econômico dos países. 

E) A criação dos blocos econômicos e a exploração do continente Antártico, trazendo 

novas matérias-primas ao mundo.  

  

 

 

 

 



11) A globalização permitiu a transferência da produção industrial e de tecnologias para 

um grupo de países que possuem matérias-primas abundantes, mão de obra jovem e 

capacitada, grandes territórios, além de outras vantagens. Um bloco destes países é 

denominado de BRICs. Estes países são denominados atualmente de: 

A) Terceiro Mundo. 

B) Países em ascensão econômica e social. 

C) Emergentes. 

D) Segundo Mundo 

E) Países capitalistas desenvolvidos.  

 

12) Sobre a economia globalizada, assinale a alternativa correta: 

A) Homogeneizou (tornou igual) as culturas e reduziu as diferenças econômicas entre os 

países. 

B) Integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos semelhantes pelo mundo. 

C) Deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados do mundo. 

D) Quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. 

E) Eliminou as fronteiras entre todos países tornando as condições de vida idênticas em 

todas as partes do mundo. 

 

13) Mais da metade do gênero humano jamais discou um número de telefone. Há mais 

linhas telefônicas em Manhattam do que em toda a África, ao sul do Saara. 

Considerando o texto anterior, assinale a alternativa correta: 

A) O nível de vida das populações e o grau de desenvolvimento tecnológico dos países 

explicam a desigual distribuição da rede da internet. 

B) O acesso aos meios de comunicação é universal e constitui um instrumento de 

diminuição das desigualdades sociais. 

C) Os custos de conexão virtual são mais elevados nos países ricos do que nos países 

pobres, daí a desigualdade de acesso aos meios de comunicação. 

D) Nos Estados Unidos, 88,6% dos negros têm acesso à internet, enquanto apenas 1,3% 

dos brancos dispõem desse meio de comunicação. 

E) O acesso aos meios de comunicação não pode ser um indicador de problemas 

econômicos e sociais dos países. 

 

14) Leia a frase para responder à questão. 

Fenômeno decorrente da implementação de novas tecnologias de comunicação e   

informação, isto é, de novas redes técnicas, que permitem a circulação de ideias,  

mensagens, pessoas e mercadorias num ritmo acelerado, e que acabaram por criar a 

interconexão entre os lugares em tempo simultâneo. A descrição revela o fenômeno da: 

A) conurbação. 

B) metropolização. 

C) globalização. 

D) revolução industrial. 

E) favelização. 

 

 

 

 

 

 

 



15) O impacto da globalização está se fazendo sentir de forma cada vez mais forte. A 

sua recepção inicial foi marcada pelo entusiasmo otimista, mas com o correr do tempo 

este foi sendo substituído pelo temor e desencanto. O mundo globalizado tornou-se mais 

aberto e receptivo, mas além das novidades consumíveis, o exterior está nos mandando 

quebra de empresas, corte de postos de trabalho e crises financeiras. 

Sobre este assunto, é correto afirmar: 

A) Uma das características da globalização é fazer com que as empresas reduzam custos, 

o que de maneira geral, acarreta redução de mão-de-obra. 

B) A globalização produz apenas efeitos positivos nas economias nacionais. 

C) Com a globalização, os habitantes do planeta se sentem desestimulados a consumir. 

D) Há uma diminuição dos fluxos financeiros e um aumento dos fluxos populacionais.  

E) As “fugas de cérebro” estão diminuindo por todo o mundo. 
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