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QUESTÃO 1                                                                                             1,0 PONTO 
 
Responda. Qual a importância do Rio Yang-Tsé para China? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 2                                                                                             1,0 PONTO 
 
Em relação às características populacionais da República Popular da China, podemos afirmar que 
a) as maiores densidades de habitantes ocorrem nas montanhas e nos planaltos interiores, devido às 
inundações frequentes nas planícies e deltas do leste do país. 
b) os indivíduos jovens sofrem redução percentual em sua com posição, cresce a participação de adultos e 
idosos, distribuindo-se a maior parte dos habitantes pela zona urbana (57,7% – cerca de 800 milhões em 
2012). 
c) sua população ativa está ligada ao setor secundário da economia após as profundas alterações dos últimos 
anos. 
d) há uma relativa homogeneidade na distribuição espacial da população, pois o número excessivo de 
habitantes forçou a ocupação integral de seu território. 
e) sua imensa população sobrevive graças ao alto rendimento da tradicional rizicultura, praticada na região 
centro-ocidental do país. 
 
 
QUESTÃO 3                                                                                             1,0 PONTO 
 
Responda as questões abaixo 

a) Quando foi criado as ZEE´s na China? 

__________________________________________________________________ 

b) Qual era o objetivo das ZEE´s? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 4                                                                                             1,0 PONTO 
 
Sobre o Japão, analise as afirmativas abaixo: 
I. O país localiza-se numa área geologicamente instável, daí a ocorrência de 
terremotos e   vulcões ativos. 
II. As riquezas naturais, a localização e a extensão territorial justificam a indústria 
japonesa. 
III. A população japonesa é adulta, em processo de envelhecimento, e necessita 
importar mão de     obra (os dekasséguis). 
IV. Diferente da indústria, a agricultura japonesa é pouco desenvolvida, apesar de 
haver grandes áreas para cultivar em sistema de grandes propriedades. 
V. As regiões metropolitanas situam-se nas planícies litorâneas, com grande 
concentração populacional e industrial. 
Estão corretas: 
a) I, III e V 
b) II, IV e V 
c) I e III 
d) I e V 
e) III, apenas. 
 
 
QUESTÃO 5                                                                                             1,0 PONTO 
 

Com os avanços técnicos, o capitalismo reinventou-se e passou a viver naquilo que 
muitos autores consideram como a sua era informacional, marcada pela evolução 
tecnológica que se materializou, principalmente, nos meios de transporte e 
comunicação. Essa transformação gerou uma profunda modificação na forma como 
se produz o espaço geográfico. 

O principal motor técnico e histórico que permitiu a formação do Capitalismo 
Informacional foi: 

a) a globalização 

b) o fim do mercado financeiro 

c) a revolução na publicidade 

d) a invenção da biotecnologia 

e) a terceira revolução industrial 
 
QUESTÃO 6                                                                                             1,0 PONTO 
 

Responda. Quais são as maiores dificuldades da indústria Japonesa e europeia 
fazer frente a concorrência da indústria chinesa? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



QUESTÃO 7                                                                                             1,0 PONTO 
 
Monte um quadro seguindo uma ordem cronológica dos fatos relacionados abaixo 
com o ano e os fatos.  
 
2004 – Tratado de Roma - Este novo tratado em Roma buscava criar uma Constituição 
para a Europa, porém, por motivos de desacordos os países não chegaram a um consenso 
e não assinaram o tratado. 
2007 – Tratado de Lisboa – Busca tornar a UE mais democrática e eficaz para resolver 
problemas sociais e ambientais, como as mudanças climáticas e ajuda humanitária. 
Romênia e Bulgária aderem à UE. 
1992 – Tratado de Maastricht – Criação da União Europeia 
1957 -Tratado de Roma. Institui a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a 
Comunidade Europeia da Energia Atômica (Euratom) e aprofundou a integração 
econômica europeia; 
1997 – Tratado de Amsterdã – Reforma das instituições para adesão de mais países à EU. 
A Áustria, Finlândia e Suécia aderem a UE 
2001 – Tratado de Nice. Nova reforma na instituição para adesão de 10 países: República 
Checa, Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia. 
1988 – Ato Único Europeu. Propõe medidas para criação de um mercado único. Aderem 
Portugal e Espanha. 
2013 – A Croácia adere à UE 
2016 – Num plebiscito popular o Reino Unido vota a favor de sua saída da UE. 
1965 – Tratado de Bruxelas. Simplifica o funcionamento das três instituições europeias 
como a CEE, a Euratom e a CECA - Comunidade Econômica Europeia do Carvão e do 
Aço que são substituídos pelas barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. A União Europeia 
torna a Europa praticamente como se fosse um país único. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 8                                                                                             1,0 PONTO 
 

Os EUA se tornaram uma potência econômica mundial na primeira metade do 
século XX, superando Inglaterra, França e Alemanha, mantendo este posto até o 
início do século XXI. Sobre o processo de constituição dos EUA como potência 
econômica mundial responda: 

a. Qual fato histórico catalisou este processo no início do século XX? 
______________________________________________________________ 
 

b. Qual outro país se aproximou do poderio econômico e militar dos EUA após 
a Segunda Guerra Mundial? 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

QUESTÃO 9                                                                                             1,0 PONTO 
 

A costa oeste dos Estados Unidos da América apresenta 
 

a) polos tecnológicos na região conhecida como Vale do Silício, que combina 
universidades e empresas. 
b) grande presença de mão-de-obra migrante, devido à proximidade com a 
fronteira mexicana. 
c) maior possibilidade de furacões que a costa leste, devido à presença de falhas 
geológicas. 
d) menor densidade populacional na porção sul que no norte, em função das 
temperaturas mais baixas. 
e) produção de laranja orgânica em larga escala, competindo com a produção 
brasileira. 
 
 
QUESTÃO 10                                                                                           1,0 PONTO 
 

Um conjunto composto por algumas das economias em desenvolvimento, que 
apresentaram melhorias nas suas economias ao longo dos últimos anos e 
combinam uma grande atratividade para investidores estrangeiros. Esses países 
organizaram-se informalmente por meio de uma sigla e, recentemente, criaram um 
banco de ajuda monetária para países periféricos, em desafio claro ao Fundo 
Monetário Internacional e ao Banco Mundial. 

O texto acima se refere: 
a) ao G-20 – grupo de países emergentes 
b) ao Mercosul – bloco econômico formado por países em desenvolvimento 
c) ao BRICS – composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 
d) ao MIST – formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia 
e) NAFTA – Acordo de Livre comércio América do norte.  



 


