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Simulado sobre Globalização 
Concurso Professor de Geografia 

 
01. (Ano: 2018/ Banca: CONSULPLAN) Observe a seguir a descrição de uma das             
dimensões econômicas da globalização. 
 
“Está associada à desregulamentação dos sistemas financeiros nacionais, à liberalização          
da circulação de capitais, ao desenvolvimento de novos serviços e novos mercados            
financeiros e ao movimento de fusões e aquisições.” 
A definição anterior se refere a qual dimensão? 
a) Globalização financeira. 
b) Globalização da tecnologia.  
c) Globalização das capacidades reguladoras. 
d) Globalização da produção e dos mercados. 
 
02. (Ano:2018/Banca:NUCEPE) A globalização constitui um processo complexo de conexão          
entre os povos e seus territórios fortemente influenciados pela tecnologia e a divisão social              
e territorial do trabalho. Sobre esse processo é INCORRETO afirmar: 
a) O avanço técnico científico vem intensificando a globalização ao diversificar e aumentar a              
velocidade de comunicação entre os povos, sem romper as relações de poder entre os              
países centrais e periféricos.  
b) A velocidade dos transportes e das comunicações é uma das características da             
globalização, a qual ganhou impulso com a industrialização, sobretudo, a partir da terceira             
revolução industrial. 
c) A integração econômica tem contribuído para reduzir as desigualdades territoriais e            
sociais na medida em que as tecnologias das comunicações facilitam a divulgação            
instantânea dos fatos. 
d) A tecnologia é um dos instrumentais de controle do mercado na era da globalização,               
reforçando o poder das grandes potências capitalistas. 
e) A integração entre os povos não foi capaz de resolver as disparidades entre eles, nem                
mesmo favorecer a convivência mais harmônica, com respeito às diferenças culturais e aos             
direitos humanos 
 
03. (Ano:2018/Banca:CESPE) Com referência à divisão inter-regional do trabalho e da           
produção no Brasil, julgue o item a seguir.  
 
A partir da reestruturação produtiva do território brasileiro, imposta pela globalização, três            
das principais metrópoles nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, passaram a ter              
relações de complementariedade e de cooperação: enquanto São Paulo emergiu como           
potência industrial e o Rio de Janeiro expandiu a sua relevância econômica, Brasília se              
consolidou como o centro político do território. 
 
Certo  Errado 
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04. (Ano:2018/Banca:CESPE) Com referência à divisão inter-regional do trabalho e da           
produção no Brasil, julgue o item a seguir.  
 
Com a globalização e as exigências do mercado global, todo o território nacional se inseriu               
em dinâmicas de competição internacional ligadas à exportação de produtos agropecuários           
e industriais ou nas atividades de suporte ao circuito superior e inferior da economia,              
gerando ciclos de desenvolvimento econômico. 
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2018/Banca:CESPE) A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira,            
articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras forças             
produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a indústria           
cultural, misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, emissões de televisão,            
videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação, informação e            
fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o consumismo. Provoca a           
desterritorialização e reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o          
redimensionamento de espaços e tempos. 
Octavio Ianni. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro: Editora Civilização, 2002. 
 
Considerando o texto precedente e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item              
seguinte.  
 
A reestruturação produtiva promoveu a intensificação dos fluxos de capitais produtivos e            
financeiros, acentuando a divisão do trabalho entre os países e a novas formas de organizar               
a produção. 
Certo  Errado 
 
06. (Ano:2018/Banca:CESPE) A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira,            
articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras forças             
produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a indústria           
cultural, misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, emissões de televisão,            
videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação, informação e            
fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o consumismo. Provoca a           
desterritorialização e reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o          
redimensionamento de espaços e tempos. 
Octavio Ianni. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro: Editora Civilização, 2002. 
Considerando o texto precedente e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item              
seguinte.  
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica alguns comportamentos associados à           
dependência tecnológica, um dos efeitos mais recentes da globalização, como patologias. 
 
Certo  Errado 
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07. (Ano:2018/Banca:CESPE) A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira,            
articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e outras forças             
produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a indústria           
cultural, misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, emissões de televisão,            
videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação, informação e            
fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o consumismo. Provoca a           
desterritorialização e reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o          
redimensionamento de espaços e tempos. 
Octavio Ianni. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro: Editora Civilização, 2002. 
 
Considerando o texto precedente e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item              
seguinte.  
 
O processo de internacionalização da economia capitalista, que culminou na denominada           
globalização, é um fenômeno nascido no contexto do neoliberalismo que marcou o final do              
século XX. 
 
Certo  Errado 
 
08.(Ano:2017/Banca:UECE-CEV) No que diz respeito ao que se denomina globalização,          
assinale a assertiva verdadeira. 
a) As vantagens que a globalização produz refletem-se nas condições de vida dos             
trabalhadores: garantia de pleno emprego, elevação de salários, ampliação dos direitos           
trabalhistas, acesso universal a bens e serviços sociais. 
b) A globalização permitiu aos países uma proteção absoluta de suas fronteiras comerciais,             
reduzindo sensivelmente os riscos de crises econômicas, tendo em vista a ampliação do             
mercado interno. 
c) É um processo que fortalece as economias nacionais, uma vez que as nações lançam               
mão de leis e regulamentações que impedem a evasão de seus recursos, bem como atuam               
com rigidez ou restrições nas operações de importação comercial, embora não as impeçam. 
d) Um dos efeitos perversos da globalização é a acentuação das desigualdades            
econômicas e sociais entre os países mais pobres; já a ampliação do acesso às tecnologias               
da informação que encurtam a distância entre os povos, permitindo contato ou aproximação             
com a diversidade de culturas é um de seus benefícios. 
 
09.(Ano:2017/Banca:CESPE) O redesenho das relações geopolíticas nos espaços mundial,         
regional e local imprimem novas realidades e expectativas, em particular no campo do             
ensino da Geografia. Por um lado, pesquisadores e educadores se esforçam para produzir             
e traduzir o conhecimento acadêmico e científico em conhecimento escolar, com o objetivo             
de auxiliar na formação dos estudantes; por outro, os resultados escolares vão            
evidenciando as fragilidades de um modelo de ensino que se esgota a cada dia. 
Thiessen, 2011, p. 85 (com adaptações). 
 
No que se refere aos fundamentos teóricos da geografia e às categorias de análise do               
pensamento geográfico aplicadas ao ensino de geografia, julgue o item a seguir. 
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A velocidade das transformações produzidas pela globalização impõe aos professores de           
geografia a constante atualização e a adoção de metodologias inovadoras de ensino. As             
redes sociais, o Google Earth, a Internet, os jogos eletrônicos podem contribuir para a              
prática docente nesse sentido. 
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano:2017/Banca:CONSULPLAN) Acerca da Geografia mundial, assinale a alternativa         
correta: 
a) São todos desertos: Saara, Gobi, Atacama, Saara e Kalahri.  
b) Andorra, Montenegro, Letônia, Lesoto e Ucrânia são países Europeus.  
c) A Guiana Francesa pertence à França; as ilhas Falkland ou Malvinas, ao Reino Unido;               
ilha de Páscoa, ao Chile; Gibraltar, à Espanha; e, Cabo Verde, a Portugal.  
d) São nações soberanas e independentes: Vaticano, Andorra e Groelândia.  
 
GABARITO 
01. a 
02. c 
03. errado 
04. errado 
05. certo 
06. certo 
07. errado 
08. d 
09. certo 
10. a 
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