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TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02. 

O livro de Júlio Verne, ‘A Volta ao Mundo em Oitenta Dias’, conta a história de um legítimo inglês Fíleas 
Fogg, que todos os dias ia ao clube dos recreadores. Um dia Fogg ficou sabendo que um ladrão havia roubado 
uma barra de ouro do banco de Londres, avaliada em 55 mil libras. 

Fíleas Fogg comentou com seus amigos, que o ladrão tinha mais chances de fugir nos dias em que eles 
viviam do que há alguns anos atrás, pois o mundo tinha ficado menor. Os amigos perguntaram porque, e ele 
disse, que com toda a tecnologia do século XIX era possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Sendo assim o 
ladrão tinha muitas chances de fugir. 

Fíleas Fogg resolveu apostar com seus amigos, metade da sua fortuna, avaliada em 40.000 libras, dizendo 
que conseguiria dar a volta ao mundo em 80 
 
01. Defina o termo ‘globalização’ e com base no texto explique por que a representação de um mundo menor é 

usada para explicar um dos aspectos desse processo. 
 
02. Leia o trecho da música Parabolicamará, de Gilberto Gil: 
 

“Antes mundo era pequeno 
Porque Terra era grande 
Hoje mundo é muito grande 
Porque Terra é pequena. 
Antes longe era distante. 
Perto, só quando dava 
Quando muito, ali defronte, 
E o horizonte acabava.” 

Fonte: www.gilbertogil.com.br/letras/parabolica 
 

O mesmo fator identificado na Questão 01 e no texto base também justifica as afirmações contidas na letra 
da música? Explique sua resposta. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 03 E 04 

Data do século passado a entrada de norte-americanos no Brasil. Eram principalmente confederados 
fugidos da Guerra de Secessão dos E.U.A. Entretanto, nada ficou entre nós desse contato, com exceção da 
fundação da cidade de Americana, no Estado de São Paulo, e da instituição de ensino Mackenzie, na cidade 
de São Paulo. (...) Apesar de poucos imigrantes norte-americanos no Brasil, se comparados com outros 
povos, a influência dos E.U.A. na vida brasileira tornou-se marcante através do tempo.  

Fonte: Melhem Adas, Panorama Geográfico do Brasil. 
 
03. Cite dois exemplos da influência cultural que os EUA exercem na sociedade brasileira. 
 
04. Esclareça de que forma o termo aldeia global, criado pelo canadense Herbert Marshall McLuhan (1911-

1980) tem relações com essa influência. 
 



 
 

 
2

05. 

  
Fonte: arionaurocartuns.com.br 

 
“A globalização é considerada um fenômeno contraditório.” 
Com base na charge e nos seus conhecimentos sobre o tema, apresente fatores que confirmam esta 
declaração. 

 
 


