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QUESTÃO 1                                                                                             1,0 PONTO 

 
Complete o quadro a seguir.  
 

CONTINENTE BLOCO PAÍSES PERFIL DO BLOCO 

EUROPA 
UNIÃO 
EUROPÉIA 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bu
lgária, Chipre, Croácia, Dinam
arca, Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Irland
a, Itália, Letónia, Lituânia,  
Luxemburgo, Malta, Países 
Baixos, Polónia, Portugal,  
República Checa, Reino 
Unido, Roménia e Suécia. 

União económica e 
política de 28 Estados-
membros 
independentes 
 

 
AMÉRICA DO 

SUL 
 

 
 

 

ÁSIA 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

APEC  

 

 SADC  

 
 
 
 
 

AMÉRICA DO 
NORTE 

  

 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chipre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%A1cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eslov%C3%A1quia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eslov%C3%A9nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Finl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Let%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litu%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A9nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia


QUESTÃO 2                                                                                             1,0 PONTO 

 

Observe a Charge a seguir: 

 
(Millôr Fernandes. Retirado de: VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em 

transição. São Paulo: Editora Ática, 2012.p.323.) 
 
Responda. Qual a ideia transmitida de globalização que a charge passa para o leitor? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 3                                                                                             1,0 PONTO 

 
Notícia do Estadão 
 
Mulheres estrangeiras relatam abusos no trabalho nos campos 
 
Milhares de mulheres marroquinas trabalham no cultivo e colheita de morangos na 
Espanha; nas fazendas, elas relatam assédio e estupro. Foram trazidas para Espanha com 
a esperança de trabalharem no campo mas, ao chegarem foram levadas ao trabalho 
forçado.   
 

Fonte: https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw 
 
Todos os anos milhares de pessoas são enganados nas redes e acabam vítimas. O 

avanço tecnológico traz uma facilitação para práticas de diversos crimes.  

O texto acima está relacionado à qual tipo de crime? Justifique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 4                                                                                             1,0 PONTO 

 
"O desenvolvimento da rede de transporte é um fator fundamental para o crescimento 
industrial". Analisando a organização do espaço brasileiro, tendo em vista seu processo de 
industrialização.  
 

a) Qual sistema de transporte que o Brasil mais investiu nos últimos anos? 
________________________________________________________________________ 

https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw


 
b) Por que o Brasil seguiu o caminho de investir mais em um tipo de transporte? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

QUESTÃO 5                                                                                             1,0 PONTO 
 
Descreva abaixo as vantagens e desvantagens dos sistemas de transportes Rodoviários e 

Ferroviários? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

QUESTÃO 6                                                                                             1,0 PONTO 

 
A análise das vias de circulação no Brasil revela  

 

a) a expansão da rede ferroviária, em relação às décadas anteriores, como medida 

prioritária para a redução de custos  

b) o investimento maciço em hidrovias, em função do Mercosul, embora o custo do 

transporte fluvial de cargas supere o do transporte ferroviário.  

c) o descaso com a modernização de seus portos marítimos, considerados os mais baratos 

do mundo para o transporte de carga internacional.  

d) o subaproveitamento das potencialidades naturais do país, pois em áreas de rios 

navegáveis o transporte rodoviário, mais caro, supera o fluvial.  

e) a opção pela rodovia como principal meio de transporte de carga, seguindo o padrão 

dominante nos EUA, Japão a Europa Ocidental. 

 

QUESTÃO 7                                                                                             1,0 PONTO 
 
Responda. Quais características seguiram as indústrias de bens de consumo do século 
XX? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

QUESTÃO 8                                                                                             1,0 PONTO 

 
Sobre a industrialização clássica, responda.  
 

a) Quais são os três países que despontaram a industrialização na Europa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



b) Escolha um dos três países e escreva sobre sua indústria e economia. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 9                                                                                             1,0 PONTO 

 
Descreva o perfil de cada tipo de indústria 
 
Indústria Tradicional:_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Indústria Moderna: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Indústria de Ponta: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10                                                                                           1,0 PONTO 

 
No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos 
regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a 
zona de livre comércio. Como se caracteriza uma Zona de Livre comércio? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


