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ROTEIRO DE ESTUDO – GEOGRAFIA 
 
GEOGRAFIA: HUMANA / ECONÔMICA / GEOPOLÍTICA 
 

• Urbanização 
• Industrialização 
• Meio Rural  
• Conflitos geopolíticos – Ásia  
• Europa e Ásia  
• Globalização  
• Guerra Fria  
• Conflitos Geopolíticos  
• Blocos Econômicos  

 
 

Critérios de avaliação 
 

• Pontualidade da entrega. 
• Capricho. 
• Manuscrito. 
• Letra legível. 
• Não rasure. 

 
1 - Com a globalização, ampliaram-se os horizontes geográficos e os incentivos das 
multinacionais para segmentar suas cadeias produtivas e redistribuir a localização de suas 
fábricas em diversos países. As etapas de produção que agregam menos valor a um produto 
podem ser transferidas para países onde os salários são mais baixos, enquanto as etapas que 
agregam mais valor permanecem em países com níveis salariais mais altos. O Brasil, porém, não 
tem se beneficiado dessa tendência. Enfrentamos, ao contrário, uma ameaça concreta de 
desindustrialização. Adaptado de GUEDES, P. “Olho nos banqueiros e nos políticos!” Revista Época, 09 abr. 2012. 
 

a) Caracterize o que é globalização. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Indique dois países que, nas últimas décadas, vêm se destacando como destino de 

investimentos industriais. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 

c) Explique por que a ascensão desses países põe o Brasil sob o risco de uma 
desindustrialização.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2 - Quais são os DIFERENTES pontos de vista sobre o surgimento da globalização? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3 - “O Estado-nação afirma-se por meio de uma ideologia, uma estrutura jurídica, e uma 
capacidade de impor uma soberania, sobre um povo, num dado território com fronteiras, com uma 
moeda própria e forças armadas” 
 
Por que a globalização enfraquece o estado-nação? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4 - Entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o transporte ferroviário 
predominava nos fluxos terrestres de mercadoria e passageiros. Com o passar dos anos foi 
substituído pelo transporte rodoviário.  
 
Identifique as razões da deterioração desse sistema de transporte? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5 - Se a bomba fugir ao controle, se não aprendermos a conviver, para que a ciência venha a 
trabalhar para nós e não contra nós, nosso futuro é certo. As cidades dos homens irão 
desaparecer da face da terra. 
 
(MORRISON, Philip. Se a bomba fugir ao controle. 1946. In: MARSTERS, Dexter; WAY, Katharine (Orgs.). Um mundo ou nenhum: um 

relatório ao público sobre o pleno significado da bomba atômica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. p.37.) 
 
É de se esperar que conflitos de interesse entre as grandes potências venham a surgir no futuro 
da mesma forma como surgiram no passado, e não existe no mundo uma autoridade com o poder 
de adjudicar esses conflitos [...] As negociações têm lugar à sombra do poderio militar que as 
grandes potências conseguem reunir; [....]. enquanto esse estado de coisas vigorar, o perigo de 
guerra estará presente. Contra esse cenário, a existência das bombas atômicas aumenta ainda 
mais o risco de guerras virem a ocorrer. Se dois países – usemos como exemplo os dois mais 
poderosos, os Estados Unidos e a Rússia – acumularem grandes estoques de bombas atômicas, 
é provável que uma guerra venha a eclodir mesmo que nenhum deles deseje lutar. 
 



 

(SZILARD, Leo. Seria possível evitar uma corrida armamentista por meio de um sistema de inspeções? 1946. In: MARSTERS, Dexter; 
WAY, Katharine (Orgs.). Um mundo ou nenhum: um relatório ao público sobre o pleno significado da bomba atômica. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2008. p.181-182.) 
 
a) Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o tema, discorra sobre a chamada “Guerra 

Fria” ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) A partir dos textos, analise as relações entre desenvolvimento científico, tecnologia e poder no 

mundo contemporâneo.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
6 - Em 5 de junho do mesmo ano, o Secretário de Estado americano, George Marshall, em 
discurso na Universidade de Harvard, apresentando o Plano Marshall disse: "É lógico que os 
Estados Unidos façam o possível para ajudar a recuperação da saúde econômica do mundo, sem 
a qual não pode haver estabilidade política nem paz assegurada. Nossa política não se dirige 
contra nenhum país, mas contra a fome, a pobreza, o desespero e o caos. Qualquer governo que 
esteja desejando se recuperar encontrará total cooperação por parte dos Estados Unidos da 
América”.   
 
Essas citações são indicadores das preocupações da política externa dos EUA após a Segunda 
Grande Guerra. A partir dessas informações:  
 
Explique a relação ente a Doutrina Truman e o Plano Marshall com relação à política externa 
norte-americana no pós-guerra. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
7 - O dia 11 de setembro é significativo para dois países em particular: o Chile, que sofreu um 
golpe militar liderado pelo general Pinochet em 11/09/1973, e os Estados Unidos, por conta do 
ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, em 11/09/2001. Tendo em vista esses fatos, 
relacione a esses dois contextos históricos destacados as estratégias da política externa norte-
americana.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

8 - A segunda metade do século XX foi marcada pela chamada Guerra Fria entre os Estados 
Unidos e a URSS (Unido das Repúblicas Socialistas Soviéticas), Considerando esse momento 
histórico,  
 
a) Quais ideologias estavam em choque nesse conflito? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Cite três momentos de tensão entre as duas superpotências.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
9 - “No final de 1960, os Estados Unidos já tinham cerca de vinte embaixadas na África. Eram em 
torno de quarenta os pontos diplomáticos e consulares em diferentes partes do continente.  
A União Soviética, por sua vez, manteve acesa sua política africana, que variou em seus objetivos 
ao longo do tempo”.  

 
Fonte: adaptado de Sombra Saraiva, José Flávio (org). Relações Internacionais, dois séculos de História: entre a ordem bipolar e o 

policentrismo (de 1947 a nosso dias). Brasília: IBRI, 2001, p. 53.  
 
Cite duas razões para a crescente presença dos EUA e da URSS no continente africano na 
década de 1960.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
10 - Observe a imagem.  

 
O destino da menina que foi a cara de uma guerra 

 
Ela se transformou no símbolo da Guerra do Vietnã 
(1959-1975). Hoje, Phan Thi Kim Phuc ainda carrega 
as marcas do bombardeio, mas se esforça para 
superar o trauma. A bomba foi lançada sobre seu 
vilarejo, quando tinha 9 anos, por soldados do Vietnã 
do Sul contra tropas norte-vietnamitas. A operação foi 
coordenada por militares americanos. 
 
Nos anos 1990, a vietnamita passou a atuar como 
ativista de direitos humanos, tornou-se embaixadora 
da Unesco e criou uma fundação. Até hoje, Phan se 
lembra dos comentários do então presidente 
americano Richard Nixon, que duvidava da 

autenticidade da foto que correu o mundo, na qual ela foge nua após o ataque com bomba de 
napalm. Adaptado de www.estadao.com.br, 13/12/2009 
 



 

A Guerra do Vietnã, no sudeste asiático, foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, 
estando diretamente relacionado às tensões do contexto internacional, nas décadas de 1960 e 
1970. 
 

a) Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra 
Fria.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Apresente DUAS consequências desse conflito para esse país.  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
11 - Em 2014 a queda do Muro de Berlim completa 25 anos. Foi um fato marcante e simbólico 
para a geopolítica mundial, largamente debatido nos meios acadêmicos e representado também 
pelas artes. Um dos filmes produzidos sobre o tema, em 2003 na Alemanha, é “Adeus Lênin”, 
dirigido por Wolfgang Becker. 
 
Ele conta a estória da mãe de Alex Kerner, uma alemã que entrou em estado de coma em 1989 e 
não acompanhou as transformações que seu país sofreu. No verão de 1990 ela recobra a 
consciência, mas não pode sofrer emoções fortes. Alex tenta esconder da mãe a extinção do 
Partido Socialista Único, fazendo parecer que a Berlim Oriental ainda existe. A ilusão funciona por 
um bom tempo, mas chega o momento em que a verdade não poderá mais ser ocultada. Essa 
verdade está relacionada:  
 

A) à ditadura comunista que pôs fim ao Partido Socialista e cria o pluripartidarismo.    
B) à dominação de Berlim por tropas soviéticas que a controlam inteiramente.    
C) à unificação alemã que simboliza o fim da Guerra Fria e abertura dos mercados.    
D) ao esfacelamento da Alemanha em pequenas repúblicas independentes.    
E) ao crescente poder da União Soviética que passa a liderar a economia mundial.    

 
12 -  A Coreia do Norte tem gerado tensões geopolíticas em decorrência de sua capacidade 
nuclear, do seu isolamento político e das disputas territoriais com sua vizinha Coreia do Sul. 
Atualmente separadas por uma faixa desmilitarizada, a divisão que criou as duas Coreias se 
originou  
 

A) no final da Primeira Guerra Mundial, com o controle da Península Coreana pelo Japão.    
B) logo em seguida ao fim da revolução comunista na China, com a expansão de seus 

domínios territoriais até a Península Coreana.    
C) após a Segunda Guerra Mundial, em um conflito regional que envolveu Estados Unidos da 

América, União Soviética e China.    
D) no decorrer da Guerra Fria, com os Estados Unidos da América procurando ampliar sua 

influência no continente asiático.    
E) no final dos anos 1980, com o enfraquecimento da União Soviética e a retirada de suas 

tropas do território coreano.    
 
13 - O papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) alterou-se desde sua origem 
em 1949. A Otan é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de segurança coletiva, o 
qual, por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com o objetivo de manter a 
democracia, a paz e a segurança dos seus integrantes. No começo dos anos de 1990, em função 



 

dos conflitos nos Bálcãs, a Otan declarou que a instabilidade na Europa Central afetava 
diretamente a segurança dos seus membros. Foi então iniciada a primeira operação militar fora do 
território dos países-membros. Desde então ela expandiu sua área de interesse para África, 
Oriente Médio e Ásia. 
 
BERTAZZO, J. Atuação da Otan no Pós-Guerra Fria: implicações para a segurança nacional e para a ONU. Contexto 
Internacional, Rio de Janeiro, jan.-jun. 2010 (adaptado).  
 
Os objetivos dessa organização, nos diferentes períodos descritos, são, respectivamente:  
 

A) Financiar a indústria bélica – garantir atuação global.    
B) Conter a expansão socialista – realizar ataques preventivos.    
C) Combater a ameaça soviética – promover auxílio humanitário.    
D) Minimizar a influência estadunidense – apoiar organismos multilaterais.    
E) Reconstruir o continente devastado – assegurar estabilidade geopolítica.    

 
14 - Sobrevoando o Oceano Ártico, a sensação era de estar diante de um espelho gigante, 
estilhaçado em milhões de pedacinhos. Em vez de vidro, placas de gelo quebradas, resquícios 
dos últimos dias de verão, refletiam de forma descontínua os raios de sol. Vistos do alto, de um 
helicóptero, os pedaços, já frágeis, ocupavam quilômetros de mar, mas, a cada minuto, ondas 
engoliam mais um trecho da cobertura branca. Diante dos nossos olhos a geleira que cerca o Polo 
Norte se desfazia, materializando números que, no dia 27 de agosto [2012], já haviam acionado o 
alarme sobre a situação. Este ano, foi registrado o recorde de derretimento da cobertura de gelo 
no oceano, desde que as medições começaram a ser feitas, em 1979. 
 

(www.ihu.unisinos.br/noticias/514247-artico-registra-recorde-de-degelo-e--aquece-disputa-internacional) 
 
Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a região do Polo Norte, é 
correto afirmar que o crescente derretimento das geleiras árticas apresenta como uma de suas 
consequências geopolíticas   
 

A) a tentativa de povos nativos da região, como os inuits (esquimós), de criar um Estado 
autônomo.    

B) o retorno das divergências políticas entre os Estados Unidos e a Rússia, semelhante à 
época da Guerra Fria.    

C) a disputa entre as potências econômicas sobre o petróleo e outros recursos naturais 
existentes na região.    

D) a expressiva circulação de navios mercantes chineses na região, o que tem gerado 
protestos da Rússia e da Suécia.    

E) a tentativa de criação de um Conselho de segurança do Ártico, composto pelo G8 mais a 
China e a Coreia do Sul.    

 
15 - As imagens em destaque 
evidenciam as condições do espaço 
geográfico do pós 2ª Guerra Mundial 
em diversos países. Frente a tantos 
efeitos nefastos, o mundo assumia o 
preço da reconstrução da Europa e da 
Ásia, além de se preocupar em evitar 
que outra guerra com essas proporções 
pudesse ocorrer novamente. Neste 
sentido, surge a ONU (Organização das 
Nações Unidas), oficializada em 24 de 
outubro de 1945 em substituição à 
antiga Liga das Nações. Mesmo em 
guerra, o bloco capitalista já desenvolvia planos e projetos de restauração, como ocorreu na 
Conferência de Bretton Woods que reuniu 44 países aliados em Junho de 1944. 
 



 

A respeito dos fatos citados no texto, considere as afirmações I, II e III abaixo. 
 
I. A ONU tem como objetivo manter a paz, defender os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais e promover o desenvolvimento dos países. Atualmente, discute-se a necessidade 
de reformas na Organização, que reflita a realidade do pós-guerra e da Guerra Fria, cenários já 
superados. 

II. Pelo acordo de Bretton Woods, foram criadas instituições financeiras como o FMI (Fundo 
Monetário Internacional) e o World Bank (Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento). 

III. Decorridos mais de 60 anos do acordo de Bretton Woods, verifica-se que os objetivos e as 
intenções originais diluíram-se ao longo do tempo. As instabilidades econômicas continuam 
existindo, principalmente nos países pobres, e os países ricos não precisam mais das 
condições e dos recursos oferecidos pelo FMI. 

 
Dessa forma,  
 

A) apenas I está correta.    
B) apenas I e II estão corretas.    
C) apenas II está correta.    
D) apenas II e III estão corretas.    
E) todas estão corretas.    

   
16 - Observe as fotos abaixo, elas são respectivamente: 1) do Muro de Berlim, na Alemanha; 2) 
da fronteira dos Estados Unidos com o México; 3) da cidade eslovaca de Ostrovany, para separar 
os moradores de uma comunidade de ciganos e 4) do muro na favela Dona Marta, construído pela 
prefeitura do Rio de Janeiro. Com base nas imagens, assinale com V ou com F as proposições 
conforme sejam respectivamente verdadeiras ou falsas. 
 

 
 
(     ) A queda do Muro da Vergonha, como era designado o muro de Berlim, significou o fim das 

intolerâncias ideológicas, o que estimulou o grande fluxo migratório em todo o mundo agora 
globalizado, interdependente e sem fronteiras. 

(     ) O fim da Guerra Fria teve como maior símbolo a derrubada do muro de Berlim, porém outros 
“muros da Vergonha” passaram a ser erguidos, agora não mais ideológicos, mas étnicos, 
políticos, econômicos e sociais. 

(     ) A globalização eliminou as fronteiras para o capital e criou uma integração econômica entre 
as nações do mundo, mas aprofundou as desigualdades entre ricos e pobres com a criação 



 

de barreiras que não são apenas simbólicas, são cada vez mais, também físicas, entre 
territórios nacionais e dentro dos territórios de uma mesma nação. 

(     ) Os muros que se erguem em quase todas as partes do mundo mostram o crescimento dos 
radicalismos, das intolerâncias e da xenofobia que alimenta as políticas demográficas de 
extrema direita nos países do primeiro mundo e provoca a morte de muitos que tentam 
escalar tais muros. 

 
Assinale a sequência correta das assertivas.  

A) F – V – V – V    
B) V – V – V – F    
C) V – V – V – V    
D) F – F – V – V    
E) V – V – F – F    

  
17 - Com base no conhecimento sobre a história do século XX, pode-se afirmar que a imagem 
fotográfica:  
 

A) registra o primeiro grupo de 
jovens da força armada norte 
americana simpatizantes da 
causa gay durante a Guerra 
do Vietnã.    

B) retrata a imagem do avião 
responsável por lançar a 
bomba atômica na cidade de 
Hiroshima, causando a morte 
de milhares de pessoas no 
período da Segunda Guerra 
Mundial.    

C) registra a tripulação 
responsável por realizar a 
primeira viagem internacional no roteiro EUA/URSS no ano de 1945.    

D) trata do registro histórico sobre o avião e a tripulação norte-americana responsável por 
lançar gases venenosos sobre a população civil durante a Guerra do Vietnã.    

E) retrata a imagem do avião utilizado pelos EUA para efetuar o desembarque das tropas 
norte-americanas na Normandia, durante a segunda-guerra Mundial.    

   
18 - As guerras da Coreia (1950-1953) e do Vietnã (1963-1973) são comumente analisadas como 
fruto da disputa entre comunistas e capitalistas, no interior da lógica da Guerra Fria. Tal 
interpretação desconsidera que, para coreanos e vietnamitas, essa disputa ideológica foi utilizada 
para  
 

A) lidar com os conflitos regionais, angariando apoio das potências estrangeiras.    
B) justificar a divisão de seus estados, considerando as diferenças étnicas entre suas 

populações.    
C) arrefecer o conteúdo nacionalista das disputas territoriais, conclamando o apoio 

estrangeiro.    
D) iniciar o processo de descolonização europeia no continente asiático, aderindo à causa 

independentista.    
E) equilibrar a pressão chinesa na região, reivindicando a autonomia política.    

   
 
19 - Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não 
formam um período homogêneo único na história do mundo (...). Apesar disso, a história desse 
período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a 
queda da URSS: o constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda 
Guerra Mundial na chamada "Guerra Fria"  



 

 
(HOBSBAWM, Eric. "Era dos extremos: o breve século XX". 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p 223). 

 
Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Para os historiadores, a Guerra Fria terminou com o ataque às torres gêmeas em 11 de 
setembro de 2001.    

B) A juventude americana não se opôs à política externa agressiva dos EUA, que levou à 
Guerra do Vietnã, justificada através do discurso maniqueísta da Guerra Fria.    

C) A segunda metade do século XX foi marcada pela Guerra Fria, quando a política 
imperialista dos EUA perdeu sua influência sobre a América Latina, abrindo espaço para a 
Revolução Cubana.    

D) A luta pela hegemonia mundial entre EUA e URSS realizou-se sob a forma de 
demonstração de poderio, com destaque para a corrida espacial, a participação em 
conflitos localizados como as Guerras da Coreia e do Vietnã e o desenvolvimento da 
política nuclear.    

E) Comandando a OEA (Organização dos Estados Americanos), os Estados Unidos 
promoveram a inclusão de Cuba naquele organismo internacional.    

 
20 - No processo de mundialização [globalização] observa-se uma difusão de normas 
padronizadas seja no processo político, seja na produção industrial, seja nas trocas monetárias, 
etc. Essas normas poderiam ser comparadas a uma forma de linguagem simplificada. [...] 
 

Blandine Ripert. Mundo (s). As « culturas » entre a uniformização e a fragmentação. 
In J, Lévy. L’ Invention du Monde. Sciences Po. Les Presses. 2008, p. 188 

 
Esse aspecto da globalização se justifica pela necessidade de  
 

A) eliminarem-se as diferenças culturais, verdadeiro obstáculo para que o processo de 
globalização se torne de fato um processo mais real.    

B) pressionar e transformar as leis e normas dos países menos desenvolvidos que ainda 
resistem a integrar-se ao processo de globalização.    

C) dificultar a circulação das mercadorias de países de cultura e regras diferentes, como a 
China, e quebrar sua força de concorrência no mundo global.    

D) facilitar e permitir, segundo os padrões de uma economia de escala, uma simplificação e 
maior rapidez nas trocas comerciais.    

E) facilitar o desenvolvimento que a globalização gera, retardado pela diversidade cultural que 
mantém vários povos do mundo numa condição de atraso.    

 
21 - “Nas últimas décadas do século XX, o número de migrantes internacionais aumentou de 
forma significativa […] por causa das disparidades econômicas entre os países”.  TERRA, L; ARAÚJO, 
R; GUIMARÃES, R. Conexões- Estudos de Geografia Geral. 1.ed. São Paulo: Moderna, 2009, p. 327. 
 
Sobre as migrações no contexto da globalização podemos afirmar que 
 
I. a globalização tem facilitado as migrações, devido tanto à redução do custo dos transportes 

quanto à expansão dos meios de comunicação. 
II. embora os EUA e o núcleo mais próspero da União Europeia sejam as duas maiores zonas de 

atração de fluxos migratórios do mundo, países situados no Oriente Médio são os que possuem 
maior percentagem de imigrantes na população. 

III. a crescente necessidade de mão de obra imigrante por parte da Austrália tem levado esse País 
a estimular a imigração através de políticas imigratórias menos seletivas. 

IV. no México, o recebimento de remessas financeiras de seus milhares de emigrados constitui 
uma das maiores fontes de divisas do País. 

V. as restrições cada vez mais rígidas impostas pelos países desenvolvidos à imigração 
clandestina, aliada à constante vigilância de suas fronteiras, têm impedido o crescimento do 
número de imigrantes ilegais no mundo. 

 



 

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
 

A) I e III     
B) III e IV     
C) I, II e IV     
D) II, III e V     
E) I, IV e V    

 
22 - Analise os fragmentos seguintes. 
 
I. O capitalismo concorrencial buscou a unificação do planeta, mas apenas obteve uma unificação 

relativa, aprofundada sob o capitalismo monopolista, graças aos progressos técnicos alcançados 
nos últimos dois séculos, possibilitando uma transição para a situação atual do neoliberalismo. 

II. Estamos diante de um novo “encantamento do mundo”, no qual o discurso e a retórica são o 
princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da informação são insidiosos, já que a 
informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca instruir, e um outro, pelo qual ela 
busca convencer. 

 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
 
Os dois fragmentos apresentam alterações na configuração do capitalismo na atualidade. Nessa 
perspectiva, são consequências das mudanças descritas nesses textos, EXCETO a(o)  
 

A) aprofundamento da demanda científica pelos conglomerados industriais.    
B) generalização do acesso à comunicação pela população dos países emergentes.    
C) interferência na pauta das pesquisas acadêmicas pelo mercado competitivo.    
D) busca crescente das transnacionais pelos serviços do setor de economia criativa.    
E) incremento no controle seletivo dos dados para circulação pelas empresas globais.    

 
23 - A desregulamentação, que aumenta no mercado de trabalho brasileiro, faz crescer um 
fenômeno econômico que vem sendo bastante estudado pela Geografia Humana e Econômica. 
Com esse fenômeno, proliferam as pequenas empresas sem funcionários com vínculo 
empregatício que prestam serviços. De 2002 a 2008, esse fenômeno cresceu aproximadamente 
22% nas regiões metropolitanas do país.  
 
A que fenômeno estamos nos referindo?   
 

A) Desqualificação Profissional     
B) Crescimento do Setor Binário     
C) Expansão da Terceirização     
D) Desregulamentação Terciária da População Inativa     
E) Globalização do Setor Secundário     

 
24 - O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de 
políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de 
organização do espaço mundial. Constituem-se em política econômica e em lógica capitalista de 
ordenamento do espaço mundial no período atual:  
 

A) o keynesianismo e o colonialismo.    
B) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo.    
C) o neoliberalismo e a globalização.    
D) o mercantilismo e a descolonização.    
E) o liberalismo e o imperialismo.    

 
25 - A indústria brasileira ocorreu tardiamente se comparada aos Estados Unidos, Europa 
Ocidental e Japão. De acordo com as mudanças estruturais das dinâmicas econômica, social e 
política, o país teve que se adequar à competitividade internacional. Sendo assim, coloque F 



 

(falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, com relação à trajetória da indústria brasileira, 
assinalando a seguir a opção correta. 
 

1. (     ) O período marcado entre 1930 e 1950, não mais recebeu investimentos provenientes 
do setor cafeeiro no desenvolvimento da logística do país. O financiamento das ferrovias e 
rodovias foi proveniente do capital internacional que promoveu também a criação da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da Petrobras. 

2. (     ) O governo de Getúlio Vargas financiou a construção da indústria de base, com 
destaque para os setores de energia e de transportes; enquanto que, no governo de 
Juscelino Kubitschek, a prioridade foi o setor automobilístico apoiado no capital 
estrangeiro. 

3. (     ) O capital internacional foi o principal responsável pela industrialização brasileira, já 
que canalizou recursos por todas as regiões do país com o objetivo de desenvolver os 
sistemas de transporte, de comunicação e de energia necessários ao “salto qualitativo” 
nacional. 

4. (     ) No período neoliberal, o Brasil passou pelo processo de desconcentração industrial. 
Assim, muitas indústrias procuraram outros espaços geográficos, onde os custos de 
produção eram menores, como por exemplo, os incentivos fiscais, a mão de obra barata e 
a atuação sindical pouco organizada. 

5. (     ) O fim das políticas neoliberais no Brasil possibilitou o retorno do modelo de 
substituição de importações. Por conseguinte, a adoção de medidas protecionistas do 
Estado sobre importações de bens industriais tem protegido a produção nacional da 
concorrência internacional.  

 
A. V - F - V - F - F.    
B. V - V - F - F - V.    
C. F - F - V - V - V.    
D. F - V - F - V - F.    
E. F - V - V - F - F.    

 
26 - Associe os nomes dos presidentes brasileiros do período da Nova República (coluna A) às 
características de sua Presidência (coluna B).  
 
Coluna A  
1. José Sarney  
2. Fernando Collor de Mello  
3. Fernando Henrique Cardoso  
4. Luís Inácio “Lula” da Silva  
 
Coluna B  
 
(     ) Seu mandato foi marcado pela busca da estabilidade monetária, pelo controle da emissão de 

moedas e pelo baixo crescimento industrial, devido aos efeitos negativos sobre a indústria, 
decorrentes da abertura da economia brasileira ao mercado internacional.  

(     ) Sua presidência foi marcada pela estabilidade monetária, pelo crescimento da economia, im-
pulsionado pela exportação de commodities, e pelo incremento do consumo interno, através 
de políticas de ampliação de renda e crédito, e de redistribuição de renda.  

(     ) Seu governo enfrentou uma forte inflação através de planos econômicos como o Plano 
Cruzado, o Plano Cruzado II e o Plano Verão, que acabaram fracassando e gerando grande 
impopularidade ao presidente no fim de seu mandato.  

(     ) Em seu mandato, procurou combater a inflação através do confisco da poupança, tentou 
modernizar a economia brasileira, iniciando a sua abertura para o mercado internacional, e 
enfrentou grande instabilidade política, perdendo o apoio do Congresso.  

(     ) Tentou marcar o seu governo pelo slogan “Tudo Pelo Social”, promovendo a criação da 
“farmácia básica” e do seguro desemprego, a extensão dos benefícios da previdência ao 
trabalhador rural e a aplicação do Programa do Leite.  

 



 

A numeração correta, de cima para baixo, é  
 

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 3    
B. 2 – 3 – 4 – 1 – 2    
C. 3 – 1 – 4 – 2 – 4    
D. 3 – 4 – 1 – 2 – 1    
E. 3 – 4 – 2 – 1 – 4    

 
27 - Leia o texto e o mapa a seguir. 
 
Prêmios Nobel pessimistas 
 
Grandes nomes da economia apontam que já existe uma nova Guerra Fria que poderia contribuir 
para a decadência da Europa 

 
POR GRAÇA MAGALHÃES-

RUETHER / 
CORRESPONDENTE 

 
BERLIM – Desde a queda do 
muro de Berlim, há quase 25 
anos, o perigo de uma guerra 
na Europa nunca foi tão grande 
quanto atualmente. A conclusão 
é de 17 prêmios Nobel de 
economia, que estiveram 
reunidos (...) em Lindau, no sul 
da Alemanha, para o seu 
encontro anual, mas também 
de Volker Ruhe, ex-ministro da 
defesa da Alemanha. Em uma pesquisa de opinião feita pelo jornal “Die Welt”, os gênios da 
economia afirmaram que já existe uma nova Guerra Fria, o que poderia contribuir para a 
decadência da Europa também do ponto de vista econômico. 
 

a) Por que a Rússia anexou a Crimeia? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Por que o conflito na Ucrânia está sendo considerado como a causa de uma “nova” Guerra 

Fria?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 
28 – Explique a afirmativa: "Como pioneiros das grandes navegações dos séculos XV e XVI, 
Portugal e Espanha exploraram grandes riquezas nas colônias e feitorias da América, da África e 
da Ásia. Mas, apesar disso, não conseguiram acumular o capital necessário para a Revolução 
Industrial do século XIX".  
   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
29 - Observe a figura.  
 
A inauguração da estação da Estrada de Ferro Central do 
Brasil em 1870 simboliza uma aparente contradição: o Brasil 
era um país escravocrata ao mesmo tempo que buscava 
instalar as novas e modernas máquinas e tecnologias 
oriundas da Revolução Industrial. O trem era, assim, o 
símbolo da modernização. 
 
A partir dessa afirmação, discuta a importância da estrada 
de ferro na manutenção das relações escravistas na 
economia brasileira do século XIX.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
30 – Leia o texto abaixo. 

 
O mundo como fábula, como perversidade e como possibilidade 

 
Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisto um paradoxo 

pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso 
das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que 
autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro lado, há, também, referência obrigatória à 
aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar pela própria velocidade. 
Todos esses, porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, 
permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido. 

De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é 
verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos 
considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como 
nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a 
globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 
globalização. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 17-18.  
 
A ideia da “globalização como fábula”, destacada no Texto acima, torna-se ainda mais expressiva, 
se levamos em conta certas definições de fábula, apresentadas no dicionário: mitologia, lenda, 
narração de coisas imaginárias. 
 
 
 
 
 



 

Explique o que o autor quer dizer ao mencionar a existência de três mundos num só.  
 
a) Globalização como fábula 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
b) Globalização como perversidade 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
a) Uma outra globalização 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
31 - Entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o transporte ferroviário 
predominava nos fluxos terrestres de mercadoria e passageiros. Com o passar dos anos foi 
substituído pelo transporte rodoviário.  
 
Identifique as razões da deterioração desse sistema de transporte? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
 
32 – Analise a foto, a seguir, tirada durante o período do 
Regime Militar no Brasil (1964-1985). 
 
Identifique e descreva dois elementos da foto que 
permitam caracterizar o Regime Militar no Brasil. 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
33 - Na região dos Bálcãs, as transformações que aconteceram no Leste Europeu fizeram aflorar 
antigos conflitos históricos e étnicos, que produziram, recentemente, a fragmentação do país em 
várias novas repúblicas. Após a Segunda Guerra Mundial, esse país adotou o modelo econômico 
socialista. 
 
 
 



 

 
Assinale o país a que se refere o fragmento acima.  
a) Romênia    
b) Polônia    
c) Iugoslávia    
d) Tchecoslováquia    
e) Albânia    
   
 
34-  Observe a charge: 
 

A charge faz alusão à independência de Kosovo, em 
fevereiro de 2008, e sobre a qual são feitas as 
seguintes afirmações: 
 
I. Entre os países membros da União Europeia, não 
houve unanimidade sobre o reconhecimento imediato 
do novo país, pois sua independência cria grave 
precedente para todos aqueles que têm minorias 
étnicas, como é o caso da Espanha e da Grécia; 
II. A maioria albanesa que habita Kosovo comemorou 
a independência, pois foi perseguida pelos sérvios 
durante o longo período da Guerra dos Bálcãs; 
III. Os Estados Unidos, com forte influência sobre a 
OTAN, que administrava a região de Kosovo desde 

2000, opuseram-se à independência; 
IV. A Sérvia e a Rússia declararam-se contrárias à independência, pois, segundo esses países, a 

região kosovar deveria permanecer como região sérvia. 
 
Está correto apenas o que se afirma em:  
a) I, II e III.    
b) I, II e IV.     
c) I, III e IV    
d) II e IV.     
e) III e IV.    
  
35 - Leia o texto a seguir. 
 
O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados 
e do seu Protocolo de 1967. Em julho de 1997, promulgou a Lei de Refúgio nº 9.474/1997, que 
contempla os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema e que garante 
documentos básicos aos refugiados, incluindo carteira de identidade e de trabalho, da liberdade 
de ir e vir no território nacional e outros direitos civis. Nos últimos cinco anos, as solicitações de 
refúgio no Brasil passaram de 966, em 2010, para 28.670, em 2015. Adaptado de: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-1>. Acesso em: 3 out. 2016. 
 
Nesse contexto, o Brasil recebeu um grande número de refugiados, sobretudo, de um país 
asiático, no qual mais da metade da população foi forçada a deixar as suas casas. 
 
Indique o nome desse país, a região geográfica de origem e a principal causa do grande fluxo de 
refugiados, que ocorre desde março de 2011.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 



 

36 - A Alemanha disse que poderá receber até 500  mil refugiados por ano nos próximos anos, 
mas voltou a pedir que outros países também recebam imigrantes e refugiados, diante da pior 
crise desde a Segunda Guerra Mundial. Sigmar Gabriel, vice-chanceler alemão (equivalente ao 
cargo de vice-primeiro-ministro), disse que a economia alemã é forte e, assim, o país poderia 
aceitar um número desproporcional de imigrantes. 
 
 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150908_europa_refugiados_hb> Acesso em: 17 de fev. 2016. 
 
A partir do texto e de seus conhecimentos sobre o assunto, responda: 
 
a) Por que a Alemanha está disposta a receber grandes levas de refugiados oriundos do norte da 

África e do Oriente Médio? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Por que, ao contrário da Alemanha, alguns países da Europa, como Hungria, Irlanda e 

Dinamarca, estão impondo restrições para a entrada de imigrantes?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
37 - A Região Autônoma da Rojava é um dos poucos pontos brilhantes a emergir da tragédia dos 
conflitos que ocorrem no Oriente Médio. Depois de expulsar os agentes do regime de Bashar al-
Assad, em 2011, e apesar da hostilidade de quase todos os seus vizinhos, Rojava não só 
manteve a sua independência como constitui uma experiência democrática notável. Todavia, mais 
uma vez os curdos estão cercados: os jihadistas do Estado Islâmico e a maior potência da OTAN 
na região, a Turquia, querem afogar em sangue a semente da liberdade dos curdos e provar que 
não pode haver na região um povo livre em que as mulheres e os homens sejam iguais. A defesa 
da cidade de Kobani é, atualmente, expressão cabal da histórica luta de toda a nação curda para 
fazer valer seu direito à autodeterminação. (Adaptado de N. R. de Almeida, Os curdos numa armadilha histórica. 
http://outraspalavras.net/posts/os-curdos-numa-armadilha-dahistoria. 
 

a) O povo curdo totaliza hoje aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em quais países 
estão majoritariamente distribuídos? Qual a principal reivindicação política dos curdos? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Dê duas características da organização denominada Estado Islâmico e aponte os países 

em que ela controla territórios e recursos.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
38 - A “Primavera Árabe” é um fenômeno político e social no Oriente Médio e no Norte da África, 
que teve início em 18 de dezembro de 2010 na Tunísia e que desencadeou ondas revolucionárias 
com protestos, guerras civis e passeatas. A atuação dos jovens por meio das mídias sociais foi 
fundamental para a derrocada de governos tradicionais e autoritários, sobretudo pela rápida 



 

difusão das informações proporcionadas pelos meios de comunicação, blogs e outros. Tendo 
como base esses protestos e seus efeitos, 
 

a) apresente apenas duas causas que motivaram esses protestos e as revoluções nos países 
árabes; 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

b) cite apenas dois países árabes cujos chefes de Estado foram depostos nesses eventos.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
39 - A primeira palavra que vem à cabeça de qualquer um que pense em Oriente Médio é 
"conflito". Região que deu origem às grandes civilizações e a religiões que ainda hoje encontram 
seguidores nos quatro cantos do mundo. 
 

(Keila Grinberg, "O mundo árabe e as guerras árabe-israelenses", in Século XX, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, vol. III, p. 
99.) 

 
a) Nomeie três importantes religiões que se originaram no Oriente Médio. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
b) Explique as condições de criação do Estado de Israel. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 “O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a 

vida e com os humildes”. Cora Coralina. 
 

CONFIRA SUAS RESPOSTAS E ÓTIMA PROVA 
 

 Viviane Moreira  
Professora de Geografia 

 


