
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: leogeojf@gmail.com 
 
1 - No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países desenvolvidos, como Estados 
Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, 
caracterizados por 
a) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de mão de obra qualificada 
capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser absorvidos pelas indústrias. 
b) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento instalados em fazendas que utilizam ferramentas tradicionais e 
mão de obra intensiva para realizar estudos que aumentem a produtividade. 
c) áreas centrais das grandes cidades que apresentam alta concentração de compra e venda de produtos tecnológicos 
e serviços de manutenção com mão de obra pouco qualificada. 
d) conjuntos empresariais voltados para a prestação de serviços avançados a distância com o emprego de mão de 
obra barata adaptada ao uso de sistemas de comunicação e informação. 
e) áreas centrais das grandes metrópoles que apresentam elevado dinamismo para a recepção de eventos e 
congressos especializados em biotecnologia e saúde para soluções de demandas em mercados emergentes. 
 
2 – Sobre a Revolução Informacional ou Tecnológica e suas implicações para a reorganização do mundo 
contemporâneo, podemos afirmar que: 
a) Alguns Estados e um conjunto diminuto de grandes empresas controlam o essencial da revolução tecnológica em 
curso, atualizando o desenvolvimento geograficamente desigual.    
b) Dado o alcance planetário do sistema técnico informacional, toda a população tem amplo acesso a uma informação 
verdadeira que unifica os lugares, tornando o mundo uma democrática aldeia global.    
c) Há um acentuado enfraquecimento das funções de gestão das metrópoles, processo determinado pela 
descentralização da produção, apoiada no uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação.    
d) Os mais diversos fluxos de informações perpassam as fronteiras nacionais, anulando o papel do Estado-Nação 
como ente regulador e definidor de estratégias no jogo político mundial.   
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Discursiva 
 
1 -  
 

  
A imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica, a 
qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas 
capitalistas. Comente sobre os aspectos positivos e negativos sobre a inserção de novas tecnologias no processo 
produtivo industrial. 
 


