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1. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma 

economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos 

olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos 

técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não 

apenas o comércio, em escala internacional. 

HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 
(adaptado). 

 

Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a 

a) criação de uniões aduaneiras. 

b) difusão de padrões culturais. 

c) melhoria na infraestrutura de transportes. 

d) supressão das barreiras para comercialização. 

e) organização de regras nas relações internacionais. 

 

 

2. Falava-se, antes, de autonomia da produção para significar que uma empresa, ao assegurar 

uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o 

fato gerador do consumo seria a produção. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas 

produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do 

entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede a produção dos 

bens e dos serviços. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de 
Janeiro: Record, 2000 (adaptado). 

 

O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o(a) 

a) aumento do poder aquisitivo. 

b) estímulo à livre concorrência. 

c) criação de novas necessidades. 

d) formação de grandes estoques. 

e) implantação de linhas de montagem. 
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3. A introdução da organização científica taylorista do trabalho e sua fusão com o fordismo 

acabaram por representar a forma mais avançada da racionalização capitalista do processo de 

trabalho ao longo de várias décadas do século XX. 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 
Paulo: Boitempo, 2009 (adaptado). 

 

O objetivo desse modelo de organização do trabalho é o alcance da eficiência máxima no 

processo produtivo industrial que, para tanto, 

a) adota estruturas de produção horizontalizadas, privilegiando as terceirizações. 

b) requer trabalhadores qualificados, polivalentes e aptos para as oscilações da demanda. 

c) procede à produção em pequena escala, mantendo os estoques baixos e a demanda 

crescente. 

d) decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, complementares na 

construção do produto. 

e) outorga aos trabalhadores a extensão da jornada de trabalho para que eles definam o 

ritmo de execução de suas tarefas. 

 

 

4.  

 
Nas últimas décadas, tem se observado um incremento no comércio entre o Brasil e a China. A 

comparação entre os gráficos demonstra a  

a) posição do Brasil como grande exportador de commodities. 

b) falta de complementaridade produtiva entre os dois países.  

c) vantagem competitiva da China no setor de produção agrícola.  

d) proporcionalidade entre as trocas de bens de alto valor agregado.  

e) restrita participação de bens de alta tecnologia no comércio bilateral.  
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5.  

 
A variação do número de imigrantes internacionais no Brasil, verificada pela análise do gráfico, 

é resultado direto da 

a) situação internacional de crise econômica. 

b) limitação europeia à entrada de estrangeiros. 

c) atração exercida pelas belas paisagens naturais. 

d) legislação facilitadora da entrada de estrangeiros. 

e) escolha do país como sede de grandes eventos esportivos. 
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