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Capítulo 5 Nova (des)ordem mundial

1  A ordem mundial é um conceito que diz respeito à dis-
tribuição do poder político, econômico, militar e até 
cultural dos países. Trata-se da influência que os países 
exercem sobre os outros e a força que têm para imprimir 
seus projetos políticos e interesses econômicos ao redor 
do planeta. O período da Guerra Fria foi marcado por 
um mundo bipolar, com o poder dividido e disputado 
entre Estados Unidos e União Soviética. Atualmente, a 
ordem é multipolar economicamente, com alguns pou-
cos países exercendo influência mundial (EUA, Alema-
nha, Reino Unido, França, Japão, China). Militarmente, 
o mundo se organiza de forma unipolar, sob influência 
dos Estados Unidos.

2  C

 A Rússia não manteve a força política e econômica da 
União Soviética. Apesar da hegemonia dos Estados 
Unidos, não é possível afirmar que a ordem mundial 
atual é a razão da ascensão de outros países, como os 
europeus organizados na União Europeia, do Japão e 
da China, com sua intensa participação na economia 
mundial. Pode-se afirmar que a ordem atual é multipo-
lar, porém, com o poder centralizado em alguns países, 
e não dividido entre os blocos econômicos.

3  B

 Poucos teóricos consideram mundialização e globalização 
como sinônimos. Entretanto, globalização e internaciona-
lização do capital são aspectos distintos, sendo que o pri-
meiro é mais amplo, complexo e recente. A mundialização 
é entendida como o aspecto econômico da globalização 
para alguns estudiosos e para outros a dimensão cultural. 
A mundialização não pode ser entendida como etapa 
superior à globalização.

4  B

 A letra da música destaca o intenso fluxo de bens mate-
riais e imateriais ao redor do mundo. Cita bens produ-
zidos em um local e consumidos em outro. Também 
chama atenção sobre o intenso fluxo de pessoas de 
diferentes origens, tanto aquelas que dispõem de recur-
sos e praticamente têm livre circulação pelo mundo e 
podem desfrutar da indústria turística quanto aqueles 
que são obrigados a se deslocar em razão de conflitos 
armados, os refugiados. Porém, estes enfrentam resis-
tências. Se para os primeiros as fronteiras são permeá-
veis, para os segundos elas servem de barreira. 

5  C

 O processo de globalização tende a servir aos  interesses 
de grandes corporações globais e dos países hegemô-
nicos política e economicamente que, juntos, promo-
vem desregulamentações em outros países e minam o 
poder do Estado-nação. Porém, há resistência de mui-
tos povos e países às políticas de aberturas comerciais, 
que estão sob a ótica neoliberal.

6  D

 O processo de globalização é caracterizado pelos fixos 
e fluxos que organizam o espaço geográfico em rede. 
Entretanto, essa rede não atinge igualmente todos os 
lugares, tampouco eles exercem as mesmas funções e 
têm o mesmo poder. Há poucos lugares que "mandam" 
e muitos que "obedecem", ou seja, os fluxos são con-
trolados por alguns atores hegemônicos.

7  C

 Apesar de o núcleo central da UE ser composto por paí-
ses de cultura ocidental, a diferença econômica, política 
e cultural entre eles é bem acentuada, e a realização 
de acordos para a constituição dos blocos exigiu muito 
esforço e ainda não se mostra superado, sendo a saída 
do Reino Unido, conhecida como Brexit, o exemplo 
mais evidente.

8  Até a Era Meiji o poder político no Japão estava dis-
perso entre os xoguns, um tipo de organização política, 
militar e territorial semelhante ao sistema feudal euro-
peu. Foi a ascensão do imperador Mutsuhito (Meiji) que 
centralizou o poder e promoveu mudanças moderni-
zadoras no país, que garantiram estabilidade política 
e investimento na industrialização que possibilitaram 
dinamizar a economia do país. Também foram inves-
tidos muitos recursos na formação da mão de obra e 
educação, trazendo técnicos estrangeiros para o país e 
enviando japoneses para estudar no exterior.

9  B

 A maior parte das indústrias japonesas está localizada 
ao longo da costa. O sistema de transporte terrestre é 
essencial para a distribuição dos insumos industriais, 
escoamento da produção e até transporte dos trabalha-
dores; porém, não constituem eixos de industrialização, 
como pode ser percebido ao norte da ilha de Honshu. 
O país, por ter estrutura geológica recente, não conta 
com jazidas de carvão mineral, associadas às bacias 
sedimentares, nem jazidas de minério de ferro, comuns 
em escudos cristalinos antigos. Assim, a maior parte 
desses recursos naturais é importada, o que em parte 
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justifica a concentração industrial nas áreas portuárias. 
As zaibatsus são conglomerados industriais que englo-
bam diferentes tipos de empresas, desde aquelas mais 
tradicionais, como têxteis e siderúrgicas, até aquelas 
que empregam muita tecnologia, como a automobilís-
tica e a eletrônica. No mapa não é possível identificá-
-las, diferenciá-las.

10  D

 As ZEEs estão localizadas ao longo do litoral, que já era 
bastante populoso antes de sua implantação; não estão 
no interior do país. As regiões litorâneas não se desta-
cam pela concentração de recursos naturais, tampouco 
foi essa característica que justificou a concentração das 
indústrias nessa região.


