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Trabalho de recuperação da etapa 
Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte da avaliação; 
 Não é permitido o uso de corretivo, rasuras acarretarão a anulação da questão; 
 Todo o trabalho deverá ser realizado em caneta preta ou azul; 
 O trabalho deverá ser realizado em folhas de papel almaço (com pauta) ou folhas A4; 
 As questões abertas devem ser resolvidas a caneta. Questões resolvidas a lápis, ainda que 

parcialmente, não dão direito a posteriores reclamações sobre a correção feita pelo professor. 
 Construa respostas completas e coerentes; 
 O trabalho deverá ser entregue em ordem, limpo, sem dobras ou partes amassadas; 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido seguidas; 
 As questões que pedem o uso de lápis de cor só serão corrigidas se esses forem utilizados. 

 

 

01) Explique a distribuição atual da população da Terra. 

02) A que se deve a queda das taxas de mortalidade e natalidade no século 
XX? 

03) Quais fatores são favoráveis à ocupação humana? 

04) Ó que é uma pirâmide etária e qual a importância do seu conhecimento pelo 
poder público? 

05) O que é e quando ocorre o envelhecimento populacional? 

06) Apresente os fatores responsáveis pelo crescimento demográfico das 
populações indígenas brasileiras nas últimas quatro décadas. 

07) Sobre os desafios ambientais do século XXI responda: 

a) O que é efeito estufa? 

b) O que é aquecimento Global? 



c) Objetivos do protocolo de Kyoto. 

d) Aponte os principais problemas provocados pela poluição atmosférica e 
quais são as principais consequências do derretimento das geleiras 
polares. 

e) Quais razões motivaram aa organização de várias conferências mundiais 
em torno das questões ambientais? 

08) Diferencie recursos naturais renováveis de recursos naturais não 
renováveis. 

09) O Que é desenvolvimento sustentável? 

10) O que é desertificação e quais são as ações humanas que a provocam? 

11) Escreva um breve texto ( 8 linhas) relacionando o crescimento do 
desflorestamento à intensificação dos problemas que afetam a qualidade da 
atmosfera. 

12) O que é regionalizar e quais os critérios levados em conta ao criar uma 
região? 

13) Explique três maneiras diferentes que utilizamos parar regionalizar o 
mundo. 

14) Como se distribui atualmente a riqueza mundial? 

15) O que são e quais são os Objetivos do Milênio? 

16) Cite as principais características destes três grupos de países: ricos, 
emergentes e subdesenvolvidos. 

17) Explique o que é IDH e quais critérios são utilizados para medi-lo. 

18) Por que o PIB não é um bom indicador social de comparação entre as 
nações. 

19) Explique a seguinte afirmação: “ O IDH classifica o país, mas não é capaz 
de medir as diferenças internas das nações analisadas.” 

20) Defina globalização. 

21) Quais foram os quatro pontos de sustentação para o processo da 
globalização. 

22) Explique e diferencie as três revoluções industriais. 

23) Explique e diferencie Fordismo e Toyotismo. 

24) Defina e diga os objetivos da OMC. 



25) O que são e quais os objetivos dos blocos econômicos? 

26) Nas últimas décadas fortaleceu-se a união de países. Cite exemplos e fale 
sobre os objetivos dessa reunião. 

27) Cite duas consequências econômicas da globalização para os países pobre 
e duas para os países ricos.  

28) Cite duas consequências ambientais da globalização. 

29)No mapa seguinte você deverá ilustrar, com cores diferentes, os 

subcontinentes da América e em seguida construa uma legenda para ele. 

OBS: Lembre-se das três cores que NÃO devemos utilizar para colorir mapas: 

Azul, marrom e preto. 

 


