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A Nova Ordem Mundial

quando a vit ria aliada á estava assegurada, e
Churchill retornava para a Inglaterra.
c.

no contexto da tomada de poder pelos bolcheviques russos com a consequente consolidação de seus domínios no leste europeu.

d.

no momento em que a União Europeia decidiu fechar as suas fronteiras, em função da
imigração crescente vinda do leste do continente.

e.

com o intuito de alertar os países da Europa
Ocidental a respeito dos riscos de depender do
gás e do petr leo vindos da Rússia.

(Unifenas)
Alemanha relembra 50 anos da construção
do Muro de Berlim
“A Alemanha comemorou ontem os 50 anos
desde a construção do Muro de Berlim, quando
o lado leste (comunista) fechou suas fronteiras,
dividindo a cidade em dois durante 28 anos e
partindo famílias ao meio. A divisão acabou em
novembro de 1989, depois que a Alemanha
Oriental abriu o muro em meio a uma maciça
pressão de manifestantes e à abertura política na
União Soviética.

A construção do Muro de Berlim, em 1961,
visava:

(Uer ) “Falamos a todo momento em dois
mundos, em sua possível guerra, esquecendo quase sempre que existe um terceiro. o
con unto daqueles que são chamados, no estilo
Naç es Unidas, de países subdesenvolvidos. Pois
esse ‘terceiro mundo’ ignorado, explorado, desprezado como o terceiro Estado, dese a também
ser alguma coisa.

a.

impedir um ataque militar das potências capitalistas contra a zona de ocupação soviética.

(SAUV , Alfred. Adaptado de France-Observateur. 14 08 1952)

b.

reafirmar a divisão da Alemanha ocorrida
ap s a Segunda Guerra Mundial.

c.

impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha Ocidental capitalista.

d.

incentivar o fluxo de pessoas para a Alemanha Oriental comunista.

e.

encerrar a polarização ideol gica entre capitalismo e comunismo na Alemanha.

(O Tempo, 14 08 2011, p.15)

(UFMT) “Uma sombra se estendeu sobre
os cenários há tão pouco tempo iluminados pela vit ria aliada. Ninguém sabe o que a
Rússia soviética e sua organização comunista
internacional pretendem fazer num futuro imediato [...]. De Stettin, no Mar Báltico, a Triestre,
no Adriático, uma cortina de ferro desceu através do continente.
(C URC ILL, inston. Discurso pronunciado nos Estados Unidos,
1946. Adaptado.)

O discurso foi feito:
a.

b.

quando se esboçava a Guerra Fria, período no qual a União Soviética e os Estados Unidos disputaram a hegemonia mundial.
nos momentos finais da Segunda Guerra,

Com essas palavras, o dem grafo e economista
francês Alfred Sauvy caracterizou, na década de
1950, a expressão terceiro mundo.
No contexto das relaç es internacionais a que se
refere o texto, esse conceito foi utilizado para a
crítica da:
a.

luta pela descolonização.

b.

expansão do comunismo.

c.

bipolaridade da Guerra Fria.

d.

política da coexistência pacífica.

(UFRN) O mapa político da Europa passou
por mudanças de fronteiras e surgimento
de novos países, a partir da reunificação da Alemanha, da dissolução da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) e da fragmentação
da Iugoslávia e Tchecoslováquia. Essas alteraç es
nas fronteiras desses países ocorreram:
a.

no período de encerramento da Segunda
Guerra Mundial.

b.

na fase entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.

c.

na fase da bipolarização entre EUA e URSS.

d.

no período de encerramento da Guerra Fria.
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(PUC-MG) Com o fim da Guerra Fria e com
o avanço do processo de globalização, um
con unto de transformaç es vem ocorrendo nas
estruturas de poder mundial. Como reflexo desse
processo, algumas organizaç es internacionais
criadas no p s-guerra, como a ONU, o FMI e o
Bird, vêm perdendo importância, enquanto outras parecem adquirir maior peso na definição
das grandes quest es mundiais, como o G-8, o
G-20, a OMC e a OCDE. Sobre essas novas organizaç es, é incorreta a seguinte opção:
a.

b.

O G-8 é o grupo formado pelas sete economias mais ricas do mundo desenvolvido: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália,
Reino Unido e Canadá, acrescido da Rússia.
Teve um papel importante na discussão de medidas para o enfrentamento da recente crise
econômica mundial.
O G-20 é o grupo das naç es mais pobres
do mundo, que exibem os piores indicadores
econômicos e sociais. Tem tido um papel fundamental no debate de temas como o endividamento externo, a concentração mundial da
riqueza e a fome.

c.

A Organização Mundial do Comércio
(OMC), formada por cerca de 150 naç es, tem
tido um papel fundamental na supervisão dos
acordos comerciais, na defesa do livre-comércio e na mediação de conflitos comerciais entre os países signatários.

d.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é formada
por 30 países-membros, responsáveis por
mais da metade da economia mundial.
Busca promover políticas que assegurem
o crescimento econômico, a melhoria da
qualidade de vida nos países-membros e a
liberalização do comércio.

(Enem) “O G-20 é o grupo que reúne os países do G- , os mais industrializados do mundo (EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido,
Itália e Canadá), a União Europeia e os principais
emergentes (Brasil, Rússia, ndia, China, frica
do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia). Esse
grupo de países vem ganhando força nos f runs
internacionais de decisão e consulta.
(ALLAN, R. Crise global. Disponível em: conteudoclippingmp.plane amento.gov.br. Acesso em 31 0 2010.
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Entre os países emergentes que formam o G-20
estão os chamados Bric (Brasil, Rússia, ndia e
China), termo criado em 2001 para referir-se aos
países que:
a.
b.

apresentam características econômicas
promissoras para as pr ximas décadas.
possuem base tecnol gica mais elevada.

c.

apresentam índices de igualdade social e
econômica mais acentuados.

d.

apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global.

e.

possuem similaridades culturais capazes
de alavancar a economia mundial.

(UFSM) Para o historiador britânico Eric
obsba m, o período que vai de 1914
começo da Primeira Guerra Mundial até 1991
fim da União Soviética
apresenta uma unidade hist rica que permite identificá-lo como “o
breve século
.
Assinale como verdadeira (V) ou falsa (F) cada
afirmação a respeito da hist ria desse período.
A Guerra Mundial de 1914 a 1918, marcada
por tecnologias militares, como a metralhadora,
a infantaria e a trincheira, foi a primeira guerra
industrial da hist ria e contribuiu para criar um
mercado seguro para novas mercadorias destinadas a produzir destruição, transformando a guerra em atividade econômica completa, envolvendo interesses militares, industriais e políticos.
Ap s a Primeira Guerra, a crise econômica
e política mundial favoreceu a emergência dos
regimes nazifascistas na Europa e, especialmente
na Alemanha, com a “política da manteiga e do
canhão , o governo nazista promoveu o aumento da produção de alimentos e de armas, desenvolveu a indústria automobilística e equipou, militar e tecnologicamente, a Alemanha para mais
uma guerra.
O lançamento, feito em 1945 pelos EUA,
de duas bombas atômicas que devastaram as
cidades aponesas de iroshima e Nagasaki,
mais do que representou o fim da Segunda
Guerra, significou o começo da Guerra Fria e
a inauguração da Era Atômica, marcada, sobretudo, pelo desenvolvimento de tecnologias
destinadas à produção de artefatos nucleares
de destruição.

O fim da Guerra Fria e da política da bipolaridade não assinalou o fim da corrida armamentista e da utilização da energia nuclear
para fins militares, como foi demonstrado na
invasão do Iraque pelos EUA, sob o argumento
de que o Estado iraquiano possuía armas de
destruição em massa que ameaçavam a segurança norte-americana e a paz mundial.

(Enem)
A nova (des)ordem geográfica mundial:
uma proposta de regionalização

A sequência correta é:
a.

V V F F.

b.

F F V V.

c.

V F F F.

d.

F V F V.

e.

V V V V.

Distância cultural

TERRITÓRIOS

REDES

Estado com forte
identidade
cultural

Rede chinesa

Difusão do Islã
Estado

(Uer )

Semiperiferia

Potência mundial

Oligop lio
Economia-mundo

G-20 adota linha dura para combater crise

rea de
influência da
rede mundial

Rede mundial

Sociedade-mundo

“Cercada de expectativas, a reunião do G-20,
grupo que congrega os países mais ricos e os
principais emergentes do mundo, chegou ao fim,
em Londres, com o consenso da necessidade de
combate aos paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os líderes concordaram, dentre várias medidas, em in etar US 1,1 trilhão na
economia para debelar a crise.

(Fonte: L V et al. (1992), atualizado.)

(Adaptado de http: zerohora.clicrbs.com.br)

( AESBAERT, R. PORTO-GON ALVES. C. . A nova desordem
mundial. São Paulo: Unesp, 2006.)

A passagem da década de 1980 para a de 1990
ficou marcada como um momento hist rico no
qual se esgotou um arran o geopolítico e teve
início uma nova ordem política internacional,
cu a configuração mais clara ainda está em andamento.
Conforme se observa na notícia, essa nova
geopolítica possui a seguinte característica
marcante:

O mapa procura representar a l gica espacial do
mundo contemporâneo p s-União Soviética, no
contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de
“primeiro e “terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Considerando esse ob etivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para:

a.

Diminuição dos fluxos internacionais de
capital.

b.

Aumento do número de polos de poder
mundial.

c.

Redução das desigualdades sociais entre o
norte e o sul.

d.

Crescimento da probabilidade de conflitos
entre países centrais e periféricos.

“O espaço mundial sob a ‘nova desordem’ é um
emaranhado de zonas, redes e ‘aglomerados’, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que
se cruzam de forma complexa na face da Terra.
Fica clara, de saída, a polêmica que envolve uma
nova regionalização mundial. Como regionalizar
um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido,
como é o espaço mundial contemporâneo

a.

a estagnação dos Estados com forte identidade cultural.

b.

o alcance da racionalidade anticapitalista.

c.

a influência das grandes potências econômicas.

d.

a dissolução de blocos políticos regionais.

e.

o alargamento da força econômica dos
países islâmicos.
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o

(UEPB) Observe com atenção o mapa da
Europa.

Globalização

Groenlândia (Din.)

Oceano G
lacial Ártico

Mar de
Barents

Estados europeus da Otan
e aliados ocidentais
Estados neutros
Estados europeus do Pacto
de Varsóvia

Islândia

Estados governados por
regimes comunistas não
integrantes das alianças
militares

Suécia
Finlândia

Oceano
Atlântico

Noruega

Ma
rB

áltico

Limite da “Cortina de Ferro”

Mar
Dinamarca
do
Norte
Irlanda

Países
Baixos

Reino Unido

Alemanha
Oriental

Checoslováquia

Liechtenstein

Áustria

Mar
de Azov

Negro
Mar

Iugoslávia
Andorra

N

Bulgária

Mônaco
Espanha

o

Romênia

Hungria

Suíça

Portugal

C
ás
pi

ar

Alemanha
Ocidental

Luxemburgo
França

Polônia

M

Bélgica

URSS

Turquia
Europeia

Itália
Vaticano
Albânia
Grécia

L

O
S

Berlim dividida

Mar Mediterrân
eo

Berlim
Ocidental
(RFA)

Berlim
Oriental
(RDA)

Muro de Berlim

(Furg) Designa a tendência atual das grandes
empresas a delegar parte de seu poder a filiais
espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Com
efeito, para melhorar sua competitividade, as multinacionais confiam suas filiais a administradores
aut ctones, mais aptos a perceber as especificidades locais nos métodos de gestão e produção.
A definição apresentada refere-se:
a.

à homogeneização do mundo do trabalho.

b.

à globalização.

c.

ao fordismo.

d.

aos ciclos de ondratieff.

e.

à urbanização internacional acompanhada
de industrialização.

Nele está representado (a):

(Furg) O reordenamento das diferentes estruturas produtivas tem produzido novos espaços econômicos. ual das alternativas apresenta
elementos desse processo

a.

a.

Zona Francesa
Zona Britânica
Zona Americana
Zona Soviética

b.

a Nova Ordem Mundial, multipolar, que não
tem apenas os Estados Nacionais como agentes
organizadores do cenário nacional, mas também as grandes corporaç es multinacionais.
o mundo bipolar da Guerra Fria, que se
delineou logo ap s a Segunda Guerra Mundial
e perdurou até 1989 com a queda do Muro
de Berlim, o que simbolizou o fim da divisão
leste oeste entre as duas potências militares.

c.

a nova Divisão Internacional do Trabalho, na qual os países do Leste Europeu deixam de comercializar prioritariamente com
a Rússia e ampliam suas exportaç es com a
Europa Ocidental.

d.

a regionalização do mundo entre países
ricos representados pelo norte industrializado
e os países pobres como sinônimos de sul subdesenvolvido.

e.

a União Europeia, que teve início em 1951
com a Comunidade Europeia do Carvão e do
Aço, da qual faziam parte seis países, e entrou
oficialmente em vigor em 1992 com doze países-membros.
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b.
c.
d.
e.

A indústria de alta tecnologia e a economia de serviços.
A regulação estatal e os trustes.
A formação de blocos econômicos e as imposiç es naturais.
O fordismo e as imposiç es naturais.
As agroindústrias e a economia de subsistência.

(PUC-RJ) O sistema internacional, baseado
nas relaç es entre Estados soberanos com
fronteiras definidas, vem sendo desestruturado
por um sistema de redes organizado por novos
atores políticos, como as firmas transnacionais e
as Organizaç es Não Governamentais (ONGs).
A Nova Ordem Mundial decorre da:
a.

estatização.

b.

globalização.

c.

planificação.

d.

privatização.

e.

desregulamentação.

(PUC-RS) Responda à questão com base no
texto a seguir.
“No contexto socioeconômico atual, que envolve a sociedade globalizada, a vida econômica é
regida por uma ordem natural formada a partir
das livres decis es individuais e cu a mola mestra é o mecanismo de preços. Entretanto, defendem o disciplinamento da economia de mercado, não para asfixiá-la, mas para garantir-lhe a
sobrevivência.

contra pessoas, tribos contra tribos, e outro, onde
‘ímpeto de forças econômicas, tecnol gicas e ecol gicas [...] exigem integração e uniformidade e
[...] hipnotizam as pessoas em todo o Planeta com
o universo fast de música, computador, comida
[...], um McMundo unido pela comunicação, informação, pelo entretenimento e comércio’.’’
( orld atch Institute. Estado do mundo. 2004. Salvador: Uma,
2004, p. 1 9.)

(SANDRONI, P. Novo dicionário de economia. São Paulo: Bestseller,
1994.)

O texto aponta para uma das contradiç es socioeconômicas mais marcantes da globalização.
São elementos constituintes dessa contradição:

O texto refere-se:

a.

Intensa homogeneização do espaço – eliminação de culturas tradicionais.

b.

Democracia nos países ricos – autoritarismo e desorganização da sociedade civil nas
naç es subdesenvolvidas.

c.

Incentivo à integração econômica – fragmentação política pelo nacionalismo.

d.

Poder das empresas globais – popularização dos sistemas de transportes em massa.

e.

Universalização de produtos e facilidade
de circulação de riqueza – diferenciação de
ritmo e intensidade dos países e das populaç es na globalização.

a.

ao mercantilismo geográfico.

b.

à sociedade de cartéis.

c.

ao socialismo ut pico.

d.

ao neoliberalismo.

e.

ao liberalismo clássico.

(Uneal) “A primeira eleição de Ronald Reagan para a presidência dos Estados Unidos
(1980) coincidiu com o início do governo de
Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador,
na Inglaterra. Orientados por uma mesma concepção de governo, dariam dimensão internacional ao neoliberalismo [...]
(PAZZINATO, Alceu L. SENISE, Maria
e Contemporânea.)

elena V. História moderna

A doutrina econômica a que o texto se refere
defende:
a.

o estado de bem-estar social nas naç es
subdesenvolvidas.

b.

a prática da estatização dos recursos naturais.

c.

a intervenção mínima do Estado na economia.

d.

o desestímulo à livre circulação de capitais
internacionais.

e.

a criação de rígida legislação de proteção
ao trabalho.

(UFSM–Adaptado) ‘’Em seu livro Jihad vs.
McWorld, Ben amin Barber foi incrivelmente profético ao descrever nosso mundo complicado, em que dois cenários aparentemente contradit rios desenrolam-se simultaneamente: um,
onde ‘cultura é lançada contra cultura, pessoas

(FEI) Assinale a alternativa incorreta em relação à configuração do espaço econômico
mundial nas últimas décadas.
a.

á uma intensificação do comércio internacional de bens e serviços.

b.

Ocorre um aumento da interdependência
econômica entre as naç es do mundo.

c.

Graças ao aumento dos fluxos de capitais
e do avanço tecnol gico, as disparidades regionais têm diminuído em todo o mundo.

d.

Grande parte das transaç es internacionais ocorre entre filiais e empresas do mesmo
grupo espalhadas pelo mundo.

e.

Predomina uma grande flexibilidade na
produção, com o uso de tecnologias que possibilitam rápidas mudanças tanto nos produtos oferecidos, quanto no local de produção,
sendo comum a presença de produtos com
componentes fabricados em diversas partes
do mundo.
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(Furg) Esta questão deve ser respondida a partir da análise do mapa abaixo.
Oceano Glacial Ártico
N
L

O

Canadá
Norte

Europa
Ocidental

Europa
Oriental

S

Estados Unidos

Japão

Sul
Oceano
Pacífico

Oceano
Atlântico

Oceano
Pacífico

África
Oceano
Índico

América Latina
Área de
influência
dos Estados
Unidos

O mapa representa o mundo dos anos 1990.
Este caracteriza-se pela presença dos principais
centros da economia mundial, Estados Unidos,
Japão e União Europeia. A linha divis ria separa
o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido.
A ordem estabelecida diante desse mundo é conhecida como:
a.

globalizada.

b.

multipolar.

c.

bipolar.

d.

capitalista.

e.

ocidental.

(Unesp) “As duas guerras mundiais cortaram
boa parte dos vínculos econômicos entre os
países. Depois de 1945, a economia capitalista
recuperou, pouco a pouco, seu alcance mundial,
num processo conduzido, principalmente, pelas empresas multinacionais. A partir do final da
década de 1980, o cenário econômico mundial
passou por profundas transformaç es. Dentre
elas, a ascensão ao poder, nos dois países mais
importantes do mundo capitalista, do presidente
norte-americano Ronald Reagan e da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Suas aç es
políticas atacaram os direitos trabalhistas e os benefícios sociais, em pre uízo da maioria da população. O ob etivo era aumentar a parcela da
riqueza nacional em mãos dos capitalistas. A desigualdade social se acentuou. As empresas esta-
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Área de
influência
do Japão

Área de
influência
da União
Europeia

Oceania

tais foram quase todas privatizadas, e o controle
do Estado sobre as companhias particulares foi
reduzido ao mínimo. Outra mudança importante
nesse período foi o fim do comunismo soviético, numa sequência de eventos que têm como
marco a queda do Muro de Berlim, em 1989. A
Guerra Fria terminou, com a vit ria indiscutível
do capitalismo.
(FUSER, Igor. Geopolítica: o mundo em conflito, 2006. Adaptado.)

O texto enfatiza a ascensão ao poder de líderes
políticos partidários:
a.

do socialismo.

b.

do neoliberalismo.

c.

do comunismo.

d.

do fascismo.

e.

da social-democracia.
(Uesc)
Países que compõem a OMC
(Organização Mundial do Comércio)

N
L

O
S

o

A análise do mapa e os conhecimentos sobre a
OMC, organização internacional que disp e,
atualmente, de mais de 150 países-membros envolvidos com as quest es de comércio internacional, permitem afirmar:
a.

O principal ob etivo da organização é normatizar e ampliar o comércio internacional.

b.

A organização tem sua sede localizada
na Itália, em Roma, e foi criada para substituir
o Pacto de Vars via, ap s a Segunda Guerra
Mundial.

c.

d.

e.

A OMC agrega todos os países da frica,
da Europa e da América, com exceção do
Caribe.
A atuação da Instituição é pautada em
acordos bilaterais entre os blocos regionais,
o que favorece o protecionismo e aumenta as
restriç es.
A OMC realiza conferências mundiais a
cada cinco anos e conseguiu eliminar o protecionismo no comércio internacional.

o

Europa: Espaço e Sociedade
(Ufop) Sobre as características do continente
europeu, assinale a alternativa incorreta.
a.

Está totalmente localizado no
Norte.

b.

As naç es na parte central apresentam
grande desenvolvimento econômico e social.

c.

Sua rede fluvial é de grande importância
para as atividades humanas.

d.

A economia está consolidada na tradição
industrial capitalista, favorecida pela grande
variedade de recursos naturais.

e.

Sua estrutura geol gica é muito simples,
apresentando um relevo com poucos acidentes geomorfol gicos.

emisfério

(UFPI) A tundra é um bioma terrestre que se
desenvolve em áreas de altas latitudes. Entre
suas principais características geográficas, está
correto afirmar que:
a.

possui um clima temperado, e sua vegetação é composta por árvores de grande porte,
como pinheiros e sequoias.

b.

apresenta um clima frio e é desprovida
de árvores, exibindo apenas plantas herbáceas e pequenos arbustos.

c.

desenvolve-se em áreas intertropicais e
apresenta uma vegetação caducif lia e espinhenta.

d.

estende-se ao longo da região mediterrânea, tendo uma vegetação latifoliada e de
grande porte.

e.

é típica de clima equatorial, sendo uma
variável de floresta latifoliada presente nas altas montanhas.

(Mackenzie) Considere o texto abaixo a respeito de uma das paisagens fitogeográficas
do continente europeu.
“Floresta boreal: é caracterizada pelo domínio
das coníferas (pinheiros). As coníferas apresentam folhas duras e aciculifoliadas (em forma de
agulha), cu as funç es são impedir a acumulação
da neve nas copas das árvores e reduzir o proces-
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so de evapotranspiração, pois as chuvas são raras
na região.
A região, onde essa floresta se desenvolve, possui
duas estaç es do ano bem definidas: inverno bastante rígido e verão com temperaturas amenas,
em torno de 20°oC. No verão, os dias são mais
longos e, no inverno, os dias são mais curtos,
com precipitação sob a forma de neve.
A localização correta dessa paisagem está representada em:
N
L

O
S

(Adaptado de OLIC, Nelson Bacic. Conflitos do mundo. Ed.
Moderna).

Assinale o mar analisado no texto.
a.

Mar Jônico.

b.

Mar de Aral.

c.

Mar Adriático.

d.

Mar Mediterrâneo.

e.

Mar Negro.
JeniFoto Shutterstock

a.

os Pirineus, os Apeninos e a Cadeia do Atlas. A
existência de inúmeras penínsulas torna a costa
banhada por esse mar bastante recortada, fato
aproveitado para a instalação de portos muito
movimentados.

b.

c.

d.

e.

(UFPE) “Esse é um mar quase fechado, que
banha o litoral meridional da Europa, o ocidental da sia e a faixa costeira norte da frica
do Norte. Apresentando grandes profundidades,
é quase totalmente rodeado por áreas de montanhas de formação geol gica recente, como
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(Unifor-CE) Essa formação vegetal é a mais
extensa do mundo, pois forma uma cintura
contínua em volta do Globo, apenas interrompida pelos oceanos. ecol gica e fisionomicamente muito uniforme, e as espécies são poucas.
O texto descreve as:
a.

savanas, em áreas de clima tropical.

b.

estepes, em áreas de clima semiárido.

c.

estepes, em áreas de clima temperado
continental.

d.
e.

frio.

florestas de coníferas, em áreas de clima

florestas tropicais, em áreas de climas
equatorial e tropical.

(UFMT) “Grande parte do seu territ rio fica
abaixo do nível do mar. Até o século V,
essas terras eram periodicamente inundadas por
ocasião da maré cheia, tornando-as imprestáveis
para a agricultura. Para minimizar a situação, o
governo local começou a construir diques com
grandes blocos de pedra. Esse trabalho permitiu
que várias áreas fossem resgatadas à água salgada. Assim sendo, lagos salgados foram drenados
com o auxílio de moinhos de vento, que faziam
funcionar primitivas bombas-d água. As terras
que ficavam secas eram submetidas a vários processos para a retirada do sal que ainda restava. O
auxílio das chuvas que lavaram o solo e de algumas plantas, cu as raízes absorvem o sal, foi muito importante para a correção do solo e torná-lo
apto à prática da agricultura. Atualmente, esses
diques são construídos com técnicas modernas e
essa localidade á abocanha trechos do fundo do
mar ampliando sua área em pelo menos 25 , se
comparada àquela que possuía no século VI.

(Unicid-SP) Alguns países litorâneos, devido aos efeitos do aquecimento global, têm
apresentado sérios problemas para conter a força
das águas que avançam sobre as cidades e áreas
costeiras. Com destaque mundial, um país, muito
antes dos debates atuais sobre os efeitos desastrosos causados pelos desequilíbrios climáticos,
tem batalhado, nos últimos séculos, para conter
o avanço do mar sobre seu territ rio e criou uma
série de sistemas de drenagem e diques que ampliaram seu territ rio por meio dessas obras de
engenharia moderna. Trata-se:
a.

do Japão.

b.

de Cingapura.

c.

de

d.

dos Países Baixos.

e.

da Dinamarca.
(UFTM) Considere as afirmaç es:

(MENDES, I. L. TAMDJIAN, J. O. Geografia geral e do Brasil:
Estudos para a compreensão do espaço. São Paulo: FTD, 2005.
Adaptado.)

I.

Os procedimentos descritos no texto possibilitaram a ampliação da área destinada à agricultura:
a.

nos diques da Ilha
Pacífico.

b.

de terraceamento e diques da foz do Mississipi.

okkaido, na costa do

na região de Gaza, na costa do Mar Mediterrâneo.

d.

praticada às margens do Mar Aral.

e.

dos pôlderes da

orvath Shutterstock

olanda.

Botond

c.

ong ong.

O país está vivendo uma situação inusitada.
O país ultrapassou 10 milh es de habitantes
e atingiu o maior crescimento populacional
de sua hist ria. Mas o surpreendente é que a
taxa de natalidade é tão baixa que, se a tarefa
de procriar fosse deixada exclusivamente a
seus habitantes, dentro de 50 anos teria uma
população 22 menor que a atual.

II. O país vizinho vive fenômeno similar. Os números do censo 2000 mostram que a população chegou a 41 milh es, depois de uma
década de estagnação. O que isso tem de mais
surpreendente é o fato de que, em ambos os
casos, o aumento demográfico decorre do
grande fluxo de imigrantes.
As afirmaç es referem-se aos países:
a.

Uruguai e Argentina.

b.

Portugal e Espanha.

c.

ungria e Polônia.

d.

Vietnã e Tailândia.

e.

Líbano e Turquia.
(UEPB)

“[...] ano 2000, [ ] 25 da população da
Alemanha [ ] terá mais de 65 anos [ ]. As
consequências desse crescente processo de en-
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velhecimento, um fenômeno que atinge todos os
países industrializados da Europa, [ ] vêm preocupando estudiosos do assunto, que alertam para
os problemas que podem decorrer de uma sociedade onde predominam os idosos.

(UEPB – Adaptado)
presente ho e nos países
deve-se
ao fato de tais países haverem se tornado espaços de forte atração de
provenientes dos
países do
, os quais passaram a concorrer
com a mão de obra nativa. Na Europa, os principais fluxos migrat rios são provenientes das
.

(MOREIRA, Igor. O espaço geográfico.)

As preocupaç es presentes no texto resultam do
fato de que:
a.

b.

c.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.

os Estados com populaç es ovens, que
não precisam investir em infraestrutura, podem estagnar economicamente.
o envelhecimento da população exige,
dos Estados, investimentos vultosos em assistência social e infraestrutura, despesas que
incidem sobre uma população economicamente ativa.
os países industrializados com população
idosa estão precisando estimular a imigração
para substituir o déficit de trabalhadores ovens.
o envelhecimento da população implica
no aumento da taxa de desemprego.

e.

os países ricos com altas expectativas de
vida tornaram-se superpopulosos.
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A xenofobia – ricos – imigrantes – Terceiro
Mundo – ex-colônias.

b.

O nacionalismo – europeus – turistas –
continente americano – Américas.

c.

O racismo – desenvolvidos – terroristas –
Oriente Médio – repúblicas socialistas.

d.

A violência – subdesenvolvidos – traficantes – continente sul-americanos – ex-colônias.

e.

A xenofobia – do norte – emigrantes – sul
– colônias.

o
vvoe Shutterstock

d.

a.

Europa: Sociedade e Economia
(UERGS) A região da Alemanha com maior
concentração industrial é
, localizada na bacia hidrográfica do Rio
,
que reúne, entre outras cidades, Colônia, Essen,
Dortmund e D sseldorf. A região possui a maior
concentração populacional do país e indústrias de
diversos setores, como o automobilístico, siderúrgico, bélico, têxtil, metalúrgico e petroquímico.

(PUC-SP) Sobre o processo de consolidação
e ampliação da União Europeia, é correto
afirmar que:
a.

o ob etivo da UE é a constituição de um
bloco militar cu a atuação permita a implementação de uma política externa e de segurança comum entre os membros, como á demonstrou a questão da Guerra no Iraque.

b.

a União Europeia é uma das zonas mais
ricas do mundo. Entretanto, existem disparidades internas significativas entre as suas regi es,
em termos de rendimentos e de oportunidades,
que foram agravadas com a recente ampliação
de seus membros.

c.

na União Europeia os estados componentes abrem mão de sua soberania em temas militares e, por isso, passam a cumprir decis es
coletivas. Foi como uma entidade única que a
UE votou, por exemplo, a favor da invasão do
Iraque na ONU.

d.

a UE vem, recentemente, estimulando as
naç es da Europa do leste ( ungria, Eslováquia, República Checa, Albânia e Romênia,
por exemplo) a ingressarem na entidade, por
temer que elas caiam sob o controle da Rússia.

e.

por causa de ob etivos geopolíticos relacionados ao combate ao terrorismo, a UE está
relaxando nas exigências para os países que
querem uma vaga no “clube , tal como no caso
atual da candidatura da Turquia, país antidemocrático pelo fato de ser uma república islâmica.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:
a.

Ruhr Reno.

b.

amburgo Volga.

c.

Dresden Danúbio.

d.

annover Elba.

e.

Leipzig Mosela.
(Ufam) São os países situados na Ilha da
Grã-Bretanha:

a.

Inglaterra, País de Gales, Esc cia.

b.

Inglaterra, Londres, Esc cia.

c.

Irlanda, Inglaterra, Londres.

d.

Londres, Esc cia, Irlanda.

e.

Irlanda, Irlanda do Norte, Inglaterra.

Bucchi Francesco Shutterstock

o
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(Ufop) Sobre o continente europeu, assinale
a alternativa incorreta.

(Fuvest-SP) Observe o mapa.
Europa – Páginas na Internet
< 20.000
20.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 – 200.000
> 200.000

a.

A França encontra-se entre os países que
pertencem ao “coração industrial e econômico do continente.

b.

Diferenciaç es étnicas e culturais têm
ocasionado lutas separatistas, dentre as quais
destacam-se as que ocorreram na região dos
Bálcãs, onde fica a ex-Iugoslávia.

c.

Diferentemente dos demais continentes, a
Europa é o único continente onde não se observam contrastes agudos entre países ricos e
pobres e onde a população tem um nível homogêneo de renda.

d.

o mais densamente povoado, mas a maior
concentração populacional é encontrada na região central.

e.

Sua prática agrícola inclui sistemas “à
base da enxada , sistemas onde se unem a força humana e a força animal e sistemas onde
predomina o uso de máquinas e de técnicas
modernas de cultivo.

N
L

O
S

(Fonte: Adapt. CASTELLS, 2001)

Com base no mapa, assinale a alternativa correta.
a.

Reino Unido e Alemanha são os dois países europeus com maior número de páginas na
Internet.

b.

Espanha e Irlanda, comparadas, apontam
equilíbrio no total de páginas.

c.

Portugal tem menos páginas na Internet
que a Lituânia e a Letônia untas.

d.

Polônia e Suécia apresentam páginas de
Internet regularmente distribuídas por seus respectivos territ rios.

e.

França e Noruega perdem em páginas de
Internet para a Finlândia.

(Furg) A globalização através das redes técnicas aproxima os homens, mas os conflitos religiosos mostram que a humanidade não se
religa na paz. Diante do exposto, qual o nome
do exército irlandês que pratica atos terroristas na
Irlanda do Norte
a.

Exército Socialista Irlandês.

b.

Exército Terrorista Irlandês.

c.

Exército Republicano Irlandês.

d.

Exército Comunista Irlandês.

e.

Exército P s-Liberal Irlandês.

(UCS-RS)
Conflitos mundiais
O mundo está repleto de pequenos conflitos, os
quais têm sido responsáveis por muitas mortes,
miséria e instabilidade política e econômica dos
países. Muitos desses conflitos acabam por dar
origem a movimentos altamente organizados.
Leia o trecho abaixo.

digieye Shutterstock
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“Conflito situado entre a França e a Espanha,
visando à separação territorial. Tem suas aç es
acentuadas desde o fim da ditadura de Franco.
ETA (Euzkadi Ta Azkatasuna) é a sigla do grupo

organizado que luta por essa causa, com aç es
armadas e violentas.

(Unaerp-SP) Um índice calculado pelo Centro para o Desenvolvimento Global em 21
dos países mais ricos do mundo, com base em
sete critérios
a uda, comércio, investimento,
migração, ambiente, segurança e tecnologia ,
aponta a Dinamarca como a mais comprometida com o desenvolvimento em naç es pobres.
Na sequência, entre os dez primeiros, aparecem:
olanda, Suécia, Austrália, Noruega, Nova Zelândia, Finlândia, ustria, Alemanha e Reino
Unido.

O conflito acima descrito refere-se à questão:
da Chechênia.

b.

irlandesa.

c.

zapatista.

d.

dos Bálcãs.

e.

basca.
telesniuk Shutterstock

a.

N

9

10

L

O

11

S

8
5
6
7

3
4
1

2

Os números 5, 6, , 9 e 10 do mapa da Europa
identificam, pela ordem, os seguintes países:

a.

uma reação ao processo de globalização
conduzido por empresas transnacionais ou por
fluxos de capitais e investimentos.

b.

uma estrutura regionalizada onde os Estados ainda desempenham um papel fundamental, representados por governos que tentam integrar seus interesses.

c.

organizada com base em princípios de
identidade nacional, motivando a necessidade
de os países tornarem-se mais competitivos no
cenário mundial.

d.

organizada com ampla flexibilização do
mercado de trabalho e da produção, limitando
o protecionismo.

Reino Unido, Alemanha, ustria, Suécia e
Noruega.

b.

ustria, Alemanha, Reino Unido, olanda
e Suécia.

c.

Noruega, Suécia, Finlândia, Alemanha e
Reino Unido.

d.

Reino Unido, ustria, Alemanha, Suécia e
Dinamarca.

e.

Dinamarca, Alemanha,
olanda.

ustria, Suécia e
Oleksiy Mark Shutterstock

(PUC-MG) A União Europeia é a expressão
mais avançada de blocos regionais. São características da integração europeia, exceto:

a.

15

o

(PUC-RS)
N
L

o

O
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Mar do Norte

3
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4
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l
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I. Esse mapa, que representa o Reino Unido,
é formado por países capitalistas monárquicos e pela Inglaterra, que é um país presidencialista.
II. A área representada pelo número 2 é a Irlanda do Norte, e a representada pelo número 5
é o País de Gales.
III. A capital do país de número 3 é Londres, e a
do país de número 1 é Copenhague.
IV. O país 4, embora faça parte da União Europeia, ainda não adotou o Euro como sua
moeda.
Com base no mapa e nas afirmativas, conclui-se
que somente estão corretas:
I e II.

b.

I, II e III.

c.

I e IV.

d.

II e IV.

e.

III e IV.
Milosz M Shutterstock

a.
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o
Leste Europeu
(Unesp) A divisão territorial da ex-Iugoslávia
originou seis novos países. Assinale a alternativa que contém o nome desses países e sua
localização geográfica.

vizinhos, até exercer sobre eles sua supremacia,
impondo-lhes o regime socialista. Entretanto,
um dos países do Leste Europeu constituiu-se
em uma exceção porque a subida ao poder, do
Partido Comunista, não dependeu da União
Soviética. Estamos nos referindo a qual país do
Leste Europeu
Polônia.

República Tcheca, Eslovênia, Macedônia,
Croácia, Sérvia, Montenegro Europa do Sul.

b.

ungria.

b.

Albânia, Macedônia, B snia, Croácia, Sérvia, Montenegro Europa Ocidental.

c.

Bulgária.

d.

Albânia.

c.

Romênia, Croácia, Eslovênia, B snia, Sérvia, Montenegro Europa do Norte.

e.

Iugoslávia.

d.

B snia, Macedônia, Croácia, Eslovênia,
Sérvia, Montenegro Europa Oriental.

e.

Bulgária, B snia, Eslovênia, Macedônia,
Sérvia, Montenegro Europa Mediterrânea.

P OTOCREO Michal Bednarek Shutterstock

a.

a.

(UMC-SP) A passagem do regime socialista
para uma economia liberal é uma transição difícil porque faz aparecer o desemprego, a
desorganização da produção e, principalmente,
a adaptação à economia de mercado. Torna-se
também fundamental aumentar a produtividade
para se competir no mercado ocidental. Da leitura do texto, pode-se afirmar que esse processo
de transição:
a.

ocorreu apenas na Rússia, em função de
sua extensão.

b.

foi percebido em quase todos os países da
Europa Oriental, mas não ocorreu na Rússia.

c.

ocorreu apenas nos países que apresentam grande diversidade ética, como a Polônia
e a ungria.

d.

foi percebido nas antigas repúblicas da ex-União Soviética, mas não na Europa Oriental.

e.

ocorreu com intensidades diferentes em
todos os países da Europa Oriental e ex-integrantes da União Soviética.

(Univas-MG) A Europa foi o primeiro continente a sentir os efeitos da Guerra Fria ao
ser dividida em dois blocos distintos: Europa Ocidental e Europa Oriental. Desde os últimos anos
da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética
vinha ampliando suas influências sobre os países

(Unifesp) Os conflitos registrados no Leste
Europeu ao longo da década de 1990 diminuíram no início do século I devido:
a.

ao ingresso dos ex-países socialistas na
União Europeia.

b.

à presença militar da Otan nas antigas
economias socialistas.

c.

ao fim do dio religioso entre muçulmanos e cristãos na B snia.

d.

à campanha em prol da paz difundida por
organizaç es da sociedade civil.

e.

à retirada das tropas ocidentais de osovo,
ap s a condenação de Milosevic.
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(FMJ-SP) Transcorrida mais de uma década
da crise do mundo socialista e a inserção
dos antigos componentes do Segundo Mundo à
economia capitalista, ainda continuam ocorrendo mudanças no mapa-múndi político. A mais
recente mudança foi:
a.

a retirada da ungria da União Europeia,
exigida por plebiscito popular.

b.

a reincorporação de territ rios armênios
que haviam sido ocupados pelos russos.

c.

a entrada dos países bálticos
Estônia,
Letônia e Lituânia , no espaço geopolítico da
Comunidade dos Estados Independentes (CEI).

d.

o surgimento de um novo país, Montenegro, que fazia parte do territ rio da Sérvia.

e.

a redefinição das fronteiras entre a Alemanha e a Polônia, em litígio desde o final da Segunda Guerra Mundial.

a.

Apenas I.

b.

Apenas II.

c.

Apenas III.

d.

Apenas I e II.

e.

Todas.

(Furg) “A fragmentação da antiga Iugoslávia
assinalou a extinção do otimismo que se
disseminara em 1989, com a queda do Muro de
Berlim. A violenta emergência dos nacionalismos
balcânicos revelou a força das tendências de desagregação e dos particularismos étnicos e culturais no cenário da globalização.
(MAGNOLI, 2004).

Da desagregação política da Iugoslávia, surgiram
as seguintes naç es independentes, exceto a:
a.

B snia- erzegovina.

b.

Macedônia.

c.

Croácia.

d.

Sérvia-Montenegro.

e.

Armênia.
Rapha l Thiémard

(PUC-RJ)

Das afirmaç es, está(ão) correta(s):

A charge apresentada acima:
I. caracteriza os problemas de ordem étnico-territorial na Europa dos Bálcãs, que refletem as
seculares disputas em uma região dominada
pelos sérvios, no último século.
II. representa o conflito entre as identidades nacionais na Europa, reforçado pelo desmonte
dos Estados socialistas no Leste Europeu, na
última década do século .
III. exemplifica a causa típica dos conflitos que assolaram os Bálcãs, principalmente ap s a Guerra Fria, quando os sérvios espalhados por outros
territ rios da antiga Iugoslávia lutavam pela manutenção da sua hegemonia na região.
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(Unimontes) As principais modificaç es de
fronteiras, verificadas ao longo do século
, na Europa, ocorreram no leste do continente. No início dos anos de 1990, o mapa da Europa mudou radicalmente com o surgimento de
novos países.

nios-muçulmanos no novo país erigido ap s a
dissolução iugoslava e ho e formado por duas
entidades na B snia- erzegovina.

Todos os países abaixo surgiram na Europa do
Leste, exceto:
a.

Romênia.

b.

República Tcheca.

c.

Estônia.

d.

Lituânia.

d.

realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois povos rivais, os cristãos ortodoxos e os b snios muçulmanos.

e.

nova realidade vivida no osovo, o mais
ovem país do mundo, onde convivem duas
naç es distintas e inimigas, os croatas cristãos
e os albaneses muçulmanos.
(UFF)
Estados dos Bálcãs em 1949 e em 2008

(ESPM) O diálogo a seguir circunscreve-se à
realidade política do mapa abaixo, cu o país
deixou de existir:

1949

União Soviética

RFA

“‘Foram os sérvios que fizeram isso, pai ’ pergunta o garoto de anos. A tensão aumenta, e é
prontamente repreendido. ‘Não fale essa palavra
aqui, em voz alta’, aconselha Milomir, visivelmente perturbado.

2008

Polônia
Checoslováquia

Alemanha

Áustria

Áustria
Hungria
Eslovênia

Romênia

Cro

Cortina de Ferro

Iugoslávia

iá

iá

Itália

M
tic
o

dr

dr

Bulgária

tic
o

rA
Ma

rA
Ma

(Carta Capital, 11 de agosto de 2010.)

Mar Ne
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ro

Bósni

Itália
Albânia

N

Eslovênia

S

Zagreb

Croácia

Voivodina

N

1949
RFA

Sérvia
União Soviética

Checoslováquia

Montenegro
Podgorica

Áustria

Pristina

Sérvios, 89%

ro

Bósnia-Herzegovina
Sérvia

Bulgária

(Adaptado de Jayme Brener, 1993.)

Montenegro
tic
o

iá

iá

tic
o

dr

dr

Itália

Itália
Albânia

A tensão retratada no texto refere-se à:Grécia
herança deixada pela hegemonia política
croata, à época da existência da Iugoslávia e
que ho e prossegue
na Eslovênia.
Mar Mediterrâneo

b.

convivência entre sérvios muçulmanos e
b snios cristãos na atual B snia- erzegovina.

c.

convivência entre b snios-croatas e b s-

Romênia

Croácia

rA
Ma

rA
Ma

Iugoslávia
Muçulmanos, 40% / sérvios, 37% / croatas, 21%

Sérvios, 56% / húngaros, 21%

Moldávia

Eslovênia

Cortina de Ferro

Albaneses, 73%

Eslováquia

Hungria

Romênia

Macedônios, 69%

Ucrânia

Áustria

Skopje

Macedônia

Montenegrinos, 67%

Polônia
Rep. Checa

Alemanha

Kosovo

Hungria

Croatas, 79%

a.

2008

Polônia

Mar Ne
g

Eslovenos, 96%

Mar Mediterrâne

ro

Sarajevo

S

Mar Mediterrâneo

Belgrado

Bósnia-Herzegovina

L

O

Novi Sad

Kosovo

Mar Ne
g

Liubliana

Turquia

Grécia
L

O

Bulgária

Macedônia
Albânia

Turquia

Turquia

Grécia

N
L

O

Mar Mediterrâneo

S

(DURAND, M.F. et alii. Atlas da mundialização. São Paulo: Saraiva, p. 5.)
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o

Dois fatores fundamentais responsáveis pelas
mudanças territoriais registradas nos mapas encontram-se em:
a.

emergência de nacionalismos e fortalecimento de diferenças culturais.

b.

controle externo de arsenais nucleares e
diversidade etnolinguística.

c.

perseguiç es religiosas e interesses do capital especulativo.

d.

radicalismos político-ideol gicos e desagregação da União Europeia.

e.

controle da produção de gás e reação à
presença militar estrangeira.

o

Rússia e CEI
(Ufop) Assinale a alternativa que identifica
incorretamente um país da comunidade de
Estados Independentes, antiga URSS.
a.

Azerbai ão.

b.

Cazaquistão.

c.

Eslovênia.

d.

Rússia.

e.

Ucrânia.

(UFMG – Adaptada) Em relação à Comunidade de Estados Independentes (CEI), assinale a afirmativa incorreta.
a.

A CEI, criada com a finalidade de resolver
as quest es de fronteiras do antigo bloco soviético, transformou-se ao longo do tempo e é
ho e um organismo de integração econômica
do tipo mercado comum.

b.

Apenas três das antigas repúblicas soviéticas, as localizadas na região do Mar Báltico,
recusaram-se a participar da Comunidade de
Estados Independentes desde a sua formação.

c.

As desigualdades existentes entre os participantes da CEI são grandes, tanto no que diz
respeito à renda per capita quanto ao nível de
industrialização e valor do Produto Nacional
Bruto (PNB).

d.

Muitos dos países integrantes da CEI vêm
enfrentando problemas econômicos graves,
como o elevado déficit da balança comercial
e o crescimento negativo ou quase nulo da
produção.

(UFTM) Na segunda metade da década de
1980, o mundo começa a abrir caminho
para o fim da Guerra Fria, principalmente com
uma série de transformaç es no Leste Europeu.
Uma das personagens fundamentais desse processo, responsável pela Perestroika e Glasnost na
ex-URSS, foi o primeiro ministro soviético Mikail
Gorbachev. Sua intenção era manter intacta essa
grande república, mas as transformaç es iniciadas e as press es externas levaram o seu país a
um desmembramento. Resultante desse proces-
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so, pode-se perceber o surgimento dos seguintes
países, entre outros:
a.

Ge rgia, Letônia, Afeganistão e Paquistão.

b.

Uzbequistão, Cazaquistão, Lituânia e
Ucrânia.

c.

Estônia, Bielorrússia, B snia- erzegovina
e República Tcheca.

d.

Eslovênia, República
Tchetchênia e Rússia.

e.

Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia e
Macedônia.

da

(Fepecs-DF)
“A nova velha face do terror na Rússia
O massacre ocorrido em uma escola em Beslan,
na Ossétia do Norte, Rússia, precedido de outras
três aç es terroristas, pôs a Chechênia mais uma
vez em evidência no noticiário internacional. Sobre os fatores que motivaram a situação descrita,
leia as afirmativas a seguir.
I. A Chechênia faz parte da Rússia desde o século I e vive uma hist rica rivalidade com
os russos por motivos etnorreligiosos.

Eslováquia,

II. A Chechênia, de população ma oritariamente muçulmana, declarou unilateralmente sua
independência
de fato, mas não de direito , mas a Rússia, até ho e, não reconhece
sua autonomia política.

(PUC-RS)
I. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir, dando lugar à Federação Russa, e é criada a Comunidade dos
Estados Independentes.

III. A população chechena que atingiu alto
grau de desenvolvimento socioeconômico
durante a existência da União Soviética,
luta contra as mudanças econômicas que a
Rússia vem passando.

II. A República Báltica da Croácia é incorporada
à Albânia.
III. A incorporação da Letônia à Unidade Europeia ocorre concomitantemente com a queda
do Muro de Berlim.

IV. O processo de modernização econômica na
Rússia ampliou o desemprego e o desamparo
social no país, o que motiva protestos violentos
por parte de certos segmentos da população.

IV. A divisão da Tchecoslováquia origina a República da Eslováquia e a República Tcheca.

Assinale a opção correta:

Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas:
I e II.

b.

I, II e III.

c.

I e IV.

d.

II, III e IV.

e.

III e IV.

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b.

Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

c.

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

d.

Apenas as afirmativas II, III e IV estão
corretas.

e.
Olga olos Shutterstock

a.

a.

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
(PUC-RS) Considere o texto abaixo.

“Uma ap s outra, as repúblicas declaravam a soberania ou a independência. Do Báltico ao Cáucaso
e à sia Central, como num ogo de domin , as peças que formavam o monolítico Estado multinacional [...] embarcaram num movimento centrífugo de
ruptura e separação. As repúblicas bálticas [...] conseguiram o reconhecimento de sua independência
pelo Ocidente [...] e ganhavam novos lugares na
ONU. Iniciavam-se complexas negociaç es, visando à formação de uma nova União.
(MAGNOLI, Demétrio. O mundo contemporâneo: Relações internacionais 1945-2000. São Paulo: Moderna, 1996, p. 118.)
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a.

Iugoslávia.

b.

Tchecoslováquia.

c.

União Soviética.

d.

República Democrática Alemã.

(UFG) A geopolítica é uma disciplina que
estuda os conflitos dos Estados-naç es e
procura compreender, no mundo contemporâneo, a diversidade que se reflete em situaç es
complexas e geradoras de guerras. Uma dessas
situaç es é o interesse estratégico da Rússia em
relação ao territ rio da Ge rgia, que tem criado
tens es no Cáucaso com o ob etivo de:

e.

Comunidade de Estados Independentes.

a.

controlar um antigo Estado-membro da
Comunidade de Estados Independentes (CEI),
que possui grande potencial militar e nuclear.

b.

facilitar o deslocamento de suas exportaç es em direção ao Irã, que é um país aliado
na produção de tecnologia nuclear.

c.

A desintegração do bloco comunista, liderado pela União Soviética, na Europa Oriental.

obter o controle de Nagorno arabach, região autônoma da Ge rgia, que luta por sua
independência.

d.

A derrota dos Estados Unidos na Guerra
Fria e a diminuição de sua influência na Europa p s-Segunda Guerra Mundial.

garantir o escoamento seguro de leo e gás,
que atravessam o territ rio georgiano por meio
de oleoduto e gasoduto, até o Mar Negro.

e.

manter sob domínio russo um territ rio
favorável à importação de petr leo pela via
do Mar Cáspio.

O texto descreve o colapso e o consequente desaparecimento, em 1991, da:

(UEG) A Copa de 2006 mostrou ao mundo
uma Alemanha pr spera, patri tica e, aparentemente, livre dos fantasmas de seu passado.
O grande marco da reestruturação do país foi a
queda do Muro de Berlim, em 1989. Em uma
escala global, o que significou a reunificação da
Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental
a.
b.

Um obstáculo ao processo de formação
da União Europeia, por causa do fortalecimento dos partidos neonazistas na Alemanha.

d.

Uma crise econômica global provocada
pela incorporação repentina da Alemanha
Oriental à economia de mercado.

Analise as afirmativas sobre as características da CEI.

Noppasin Shutterstock

c.

I. A CEI é um bloco formado em consequência
da desagregação da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), visto que os novos países tinham vários laços econômicos e
militares uns com os outros.
II. Os Países Bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), apesar de terem sido anexados à União
Soviética em 1940, nunca fizeram parte da
Comunidade dos Estados Independentes (CEI)
ap s obterem a independência.
III. Com a fragmentação da União Soviética, vários
problemas persistiram nos novos países, além
do surgimento de outros. Os principais são os
conflitos étnicos e os movimentos separatistas.
Portanto, as afirmativas corretas são:
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a.

Todas as alternativas.

b.

As alternativas I e II.

c.

As alternativas I e III.

d.

As alternativas II e III.

e.

Somente a alternativa I.

o

(UCS-RS)
Agência Brasil

Um brasileiro em órbita

O Brasil conquista o espaço com o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes,
através da missão da nave russa Soyuz TMA – 8,
que decolou, no dia 29 de março de 2006, da Estação Espacial Internacional (ISS), em Baikonur,
no Cazaquistão. Na bagagem, o tenente-coronel
levou oito experimentos científicos, a bandeira do Brasil, selos comemorativos dos Correios,
três medalhas cunhadas para o voo pela Casa da
Moeda e ob etos pessoais. O retorno ocorreu no
dia 8 de abril de 2006, pr ximo à cidade de Arqaliq, no Cazaquistão.
Observe o mapa.
N
L

O

Federação Russa

S

4
2
Irã

Mongólia

3

Oceano
Pacífico

1

5

Mar da
China
Oriental

China

Paquistão

Mar Arábico

F

ip

Índia

Mar das
Filipinas
il

in
as

Oceano
Índico

Mar de
Célebes

Mar de
Banda

(Fonte: Atlas nacional do Brasil. Rio de Janeiro:MarIBGE,
2000 –
de Java
Adaptado.)

O Cazaquistão está representado no mapa pelo
número:
a.

1.

b.

2.

d.

4.

e.

5.

c.

3.
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o
África: Natureza e Sociedade
(Mackenzie – Adaptado) Essa região, com
uma população superior a 500 milh es de
habitantes, tem a maior taxa de crescimento
demográfico e a menor expectativa de vida do
mundo.

aos países do Caribe.

c.

ao Sudeste Asiático.

d.

ao subcontinente indiano.

e.

à América Latina.

as savanas e o Planalto da Eti pia.

c.

a bacia do Rio Níger e o Magreb.

d.

a depressão de Ngami e a Bacia do Rio
Zimbeze.

e.

a bacia do Lago Chade e a vegetação
saheliana.

Sadik Gulec Shutterstock

b.

b.

spirit of america Shutterstock

à frica Subsaariana.

a bacia do Rio Congo e a Floresta Equatorial.

(Ufes) De acordo com o ndice de Desenvolvimento umano (ID ), a frica Subsaariana abriga os países mais pobres do mundo.
Neles, cerca de 30 da população sofre de subalimentação.

O texto faz referência:
a.

a.

Sobre a pobreza nesses países africanos, nas últimas décadas, é correto afirmar que:
(PUC-PR) Observe o mapa abaixo. A região
assinalada no mapa identifica:

a.

as con unturas climáticas e ou políticas
adversas são responsáveis pela miséria de
enorme parcela da população.

b.

o aumento da importação de alimentos e
o crescimento da receita nas exportaç es favoreceram o equilíbrio da balança comercial.

c.

o índice de pobreza na região do Sahel é
menor do que em outras regi es, devido às favoráveis condiç es climáticas.

d.

os instrumentos usados para o recente
controle da natalidade são suficientes para
atender a população.

e.

o tráfico de crianças para exploração de
seu trabalho vem diminuindo nos últimos anos.

N
L

O
S
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A porção hachurada no mapa retrata a área com
predomínio:

(PUC-RS) Considere o mapa abaixo.

a.

da população negra.

b.

de atividades industriais.

c.

da religião muçulmana.

d.

de agroindústrias de produtos tropicais.

e.

de imigrantes europeus e asiáticos.

N
L

O
S

(Unipar) Nas últimas décadas, a pobreza e
a miséria devastaram o continente africano.
Essa situação teve como origem:
a fragmentação das antigas áreas colonizadas pelos europeus em razão de conflitos
étnicos e tribais.

b.

as reformas políticas que tentaram implantar governos democráticos nas novas naç es.

c.
O país destacado no mapa, localizado ao Norte
da Zâmbia, tem sofrido mudanças no seu perfil
político, caracterizando transformaç es geopolíticas na frica Central. O referido país é:

a expansão do islamismo no continente,
que substituiu o cristianismo imposto pelos colonizadores.

d.

a instalação de empresas multinacionais
que espoliaram as riquezas do continente e se
mudaram ap s o seu esgotamento.

a.

Angola.

e.

b.

República Democrática do Congo.

c.

Tanzânia.

o baixo crescimento vegetativo da população, que criou imensos vazios demográficos
que passaram a ser disputados por vários países europeus.

d.

República Centroafricana.

e.

República Popular do Congo.

Anna Omelchenko Shutterstock

a.

(Ufal) Observe o mapa.
N
L

O
S
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(UFSCar-SP) Observe o mapa.
N
L

O

d.

Atlântico e Pacífico mediterrâneo e temperado pântanos e taiga.

e.

ndico e Atlântico tropical e desértico florestas equatoriais.

S

(Ufla-MG) As alternativas abaixo apresentam comentários sobre diversos aspectos
do continente africano. Assinale a alternativa em
que o comentário não este a correto:

O continente representado é banhado pelos oceanos
e
, tem predomínio
dos climas
e
e tem ocorrência de
.
ndico e Atlântico temperado e subtropical florestas temperadas.

b.

Antártico e Pacífico desértico e frio cerrados e savanas.

c.

ndico e Pacífico equatorial e glacial estepes e coníferas.

Estão ali localizadas 69 das terras áridas
do Planeta. Do continente, 1 3 é desértico e
outro 1 3 é coberto por florestas.

b.

A chamada África branca localiza-se ao
sul do continente, sendo separada por uma
barreira natural: o Deserto de alahari.

c.

A economia africana é essencialmente
agrícola. No entanto, 60 das terras cultivadas têm baixa produtividade.

d.

Segundo a análise de técnicos da ONU,
33 dos 53 países do continente africano serão
incapazes de se livrar do círculo vicioso da desintegração social e da miséria sem a a uda da
comunidade internacional.

e.

Uma radiografia política do continente,
nos três últimos anos, tem demonstrado que a
instabilidade política de alguns países tem sido
responsável por problemas na produção, distribuição e no consumo de alimentos.
Sergey Uryadnikov Shutterstock

a.

a.

26

(UPE) No mapa, identifique o país africano
descrito a seguir.
N

“As tens es entre negros e árabes [Mauritânia]
aumentaram ap s a prisão de opositores muçulmanos. O país, muçulmano, tem relaç es
com Israel.

L

O
S

Folha de S.Paulo, São Paulo,15 06 2003. Caderno Mundo, p. A 22.

“Garoto de 13 anos de milícia pr -governo carrega arma para combate em Monr via (Capital)
o presidente Charles Taylor e rebeldes ainda não
chegaram a acordo de cessar-fogo.
Folha de S.Paulo, São Paulo, 16 06 2003. Caderno Mundo, p. A 14.

A partir da leitura dessas manchetes e notas ornalísticas, é incorreto admitir que:
3
4

2

“Em função de acentuadas press es internas e sobretudo externas, através de restriç es financeiras e
comerciais ao país, a política do apartheid não sobreviveu às transformaç es geopolíticas que ocorreram no Planeta, ao longo dos anos 1980. Com o
fim da Guerra Fria, a ideia de se manter posiç es no
continente africano a qualquer custo deixou de ser
estratégica para as grandes potências.
. C. CARAVELO, T. M. Geografia geral. Ed. Scipione.)

O país está indicado pelo número:
a.

1.

b.

2.

c.

3.

d.

4.

e.

5.

a instabilidade política e os frequentes golpes de Estado continuam sendo uma constante
em muitos países africanos.

b.

o componente religioso se manifesta em
alguns dos conflitos e algumas tens es
como é o caso da Nigéria, palco de confrontos
entre cristãos e muçulmanos.

c.

as guerras civis estão afetando irreversivelmente crianças e adolescentes africanos, que
participam diretamente das lutas armadas.

d.

as lutas étnicas ou tribais deixaram de
preocupar organismos internacionais por terem sido apaziguadas temporariamente.

1

5

(GARCIA,

a.

o

(UFMG) Leia estas manchetes e notas de
ornal sobre a frica, uma amostra obtida
em apenas dois dias consecutivos:
“Governo de Obasan o (Nigéria) enfrenta dilema
ao permitir uso da sharia.
Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 06 2003. Caderno Mundo, p. A 24.

“O governo enviou reforços à Região Oeste,
onde, em fevereiro, surgiu um novo grupo rebelde, o Movimento pela Libertação do Sudão.
Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 06 2003. Caderno Mundo, p. A 22.
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o

perialismo e do Colonialismo, com a emancipação das colônias europeias na frica e na sia.
Dentre as opç es abaixo, assinale aquela que
não está diretamente associada ao fim do Imperialismo e do Colonialismo afro-asiático:

Ásia: Aspectos Gerais
No verão, caem fortes chuvas em várias regi es asiáticas. Abrange as planícies costeiras da ndia, sudeste e leste da China e se caracteriza pela atividade dos ventos que, durante
o verão, sopram do ndico e do Pacífico para o
continente.
Trata-se do clima:
a.

mediterrâneo.

b.

minuano.

c.

tropical de altitude.

d.

semiárido.

e.

de monç es.

a.

A ampliação do poder econômico e político dos Estados Unidos e da União Soviética.

b.

As transformaç es políticas, econômicas,
sociais e ideol gicas causadas pela Segunda
Grande Guerra.

c.

A ampliação dos movimentos de caráter
nacionalista.

d.

O declínio da hegemonia europeia iniciado na Primeira Guerra Mundial.

e.

As press es da China comunista pela ampliação de sua área de influência na sia e na
frica Ocidental.

(UEM-PR) A distribuição espacial da população no continente asiático está associada,
em muitos casos, às condiç es naturais. Assinale
a(s) alternativa(s) correta(s) sobre isso.

JeremyRichards Shutterstock

(UFV) O vasto império colonial português
na frica, cu as origens se encontram na expansão ultramarina no século V, começou a ruir
a partir da década de 50 do século
, quando
suas colônias iniciam as lutas pela independência. Esse processo estava associado ao fim do Im-

(01) O domínio do clima tropical semiárido na
sia Central não permitiu a instalação de
núcleos urbanos.
(02) A presença do clima tropical monçônico
nas penínsulas Indochinesa e Arábica propiciou a concentração de elevados contingentes populacionais.
(04) Na sia Ocidental, apesar da aridez do clima, a presença de cidades como Ancara,
Bagdá e Jerusalém está associada às importantes azidas de petr leo do Golfo Pérsico.
(08) No subcontinente indiano e na sia Oriental,
grandes concentraç es humanas aparecem
ligadas às terras baixas ou aos deltas fluviais
dos rios Ganges-Bramaputra, uang-ho (Rio
Amarelo) e ang-tsé (Rio Azul).
(16) Os arquipélagos filipino e malaio apresentam concentraç es humanas, principalmente nas terras altas de origem vulcânica e clima ameno.
(32) Na Rússia asiática, os principais núcleos
urbanos localizam-se ao longo da ferrovia
Transiberiana.
Gab:
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(Unifesp) Segundo dados do Alto Comissariado das Naç es Unidas para Refugiados,
os refugiados chegaram a 9,9 milh es em meados de 200 . O país assinalado no mapa está entre os que mais recebem refugiados no mundo.

katalee an intarachote Shutterstock

(UFSCar-SP) Observe a paisagem para responder à questão.

N
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S

(ACNUR, 200 . Adaptado.)

Trata-se:
a.

da Síria, que abriga refugiados da Palestina e do Líbano.

b.

do Paquistão, que abriga refugiados da ndia e da China.

c.

do Irã, que abriga refugiados do Iraque e
do Afeganistão.

d.

do Iraque, que abriga refugiados da Síria e
do Afeganistão.

Assinale a alternativa que identifica, corretamente, a área e o uso do solo apresentados na
paisagem.

e.

da Turquia, que abriga refugiados do Iraque e do Irã.

a.

Centro-Norte da Europa cultivo de trigo.

b.

Norte da frica cultivo de milho.

c.

Oeste da América do Sul cultivo de so a.

d.

Leste e Nordeste da Rússia cultivo de trigo.

e.

Sul e Sudeste da sia cultivo de arroz.

(Ufop) Sobre a
incorreta.
a.

sia, assinale a alternativa

Em relação às grandes linhas da Terra, a
maior parte do seu territ rio inclui-se na faixa temperada, embora se a um continente que
possui maior quantidade de terras na Zona Polar rtica.

b.

Está ligada à Europa, com a qual forma um
bloco maciço denominado Eurásia.

c.

Japão e China são os países que apresentam maior taxa de natalidade e de mortalidade
no continente.

d.

Seu relevo varia enormemente, encontrando-se ali as maiores altitudes e a maior depressão absoluta do mundo – o Pico Everest e
o Mar Cáspio.

e.

Somente na China e na ndia está mais da
metade de toda a população do continente.

(UFRN) As Ilhas Filipinas estão situadas em
uma das áreas da superfície terrestre de forte instabilidade, provocada por fenômenos físicos
provenientes do interior da Terra. A ocorrência
desses fenômenos tem causado danos à sociedade local, com perdas de vidas, destruição de áreas
agrícolas e urbanas, dentre outros. Essa área territorial está vulnerável, principalmente, aos seguintes fenômenos estruturadores internos do relevo:
a.

Abalos sísmicos e intemperismo.

b.

Tectonismo e lixiviação.

c.

Abalos sísmicos e vulcanismo.

d.

Lixiviação e vulcanismo.
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(UFPE) Analise asÁsia
figuras e as proposiç es
abaixo:
Figura África
1

África

L

S

Ásia
Austrália

África

Austrália

Equador

Austrália
Figura 2
N

Ásia

L

O
S

Ásia
África
Equador

África
Equador

Ásia
Austrália

África
Equador

Austrália

Alta pressão
Baixa Alta
pressão
pressão

Austrália

Baixa pressão
1. As monç es, embora tenham um âmbito mais
restrito, são as mais importantes dos ventos peri dicos. Correspondem
não às variaç es diurnas da
Alta pressão
temperatura, mas às que resultam das diferenças
Baixa pressão
sazonais.
2. A figura 1 representa a monção de inverno ou
monç es oceânicas, que trazem chuvas abundantes e torrenciais.
3. Os ventos monçônicos caracterizam as regi es
banhadas pelo Oceano ndico e, também, o Extremo Oriente.
4. A figura 2 representa a monção de verão
ou monção continental, que ocasiona secas
desastrosas.
5. Nas monç es continentais, as correntes aéreas
dirigem-se da terra para o mar.
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1, 2 e 3.

b.

2, 3 e 4.

c.

3, 4 e 5.

d.

2 e 4.

e.

1, 3 e 5.

(Vunesp) Apesar do intenso crescimento
industrial, a agricultura ainda é importante para a economia chinesa. Indique a alternativa que caracteriza o tipo de clima da China
meridional e o principal produto agrícola ali
cultivado.
a.

Equatorial, arroz.

b.

Temperado continental, café.

c.

Subtropical, cana-de-açúcar.

d.

Tropical monçônico, arroz.

e.

Semiárido, chá.
Art ell Shutterstock

N
O

a.

Ásia

Equador

Equador

Estão corretas:

(Vunesp) A região da sia conhecida por
Mesopotâmia foi uma importante área
agrícola. Atualmente reduzida às zonas ribeirinhas irrigáveis, constitui uma planície drenada
pelos rios:
a.

Indo e Ganges, no Paquistão e na ndia.

b.

Tigre e Jordão, em Israel.

c.
d.
e.

Ganges e Bramaputra, na ndia e em
Bangladesh.
Tigre e Eufrates, no Iraque.

o
Oriente Médio
(Furg) Durante o III Reich, seis milh es de udeus foram mortos pelos nazistas em campos
de concentração, e, historicamente, milhares de
refugiados se dirigiram à Palestina. Desse modo,
o Estado de Israel, criado em 194 , caracteriza-se
por ser:
a.

politicamente democrático, laico e com
conteúdo social–religioso.

b.

politicamente autoritário, com conteúdo
social–religioso.

c.

politicamente religioso, com conteúdo
pluralista–pragmático.

d.

politicamente religioso, com conteúdo
fundamentalista–positivista.

e.

politicamente democrático e com um
conteúdo social de neoambiguidade religiosa.

oang- o e ang-Tzé-Chiang, na China.

o

(UFPE) Esse país localiza-se no Oriente
Médio, onde ocupa uma ampla península
desértica. considerado o berço do islamismo.
Anualmente, grandes migraç es temporárias,
com milh es de peregrinos, dirigem-se à Meca.
A riqueza do país provém da exploração de grandes azidas petrolíferas.
N
L

O
S

1
2

5

3
4

Oceano
Índico

O país descrito está indicado no mapa pelo
número:
a.

1.

b.

2.

c.

3.

d.

4.

e.

5.
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1

N
L

O

2

S

Rio Jordão

Síria

Mar
Mediterrâneo

Canal de Suez

5

Assinale a área descrita.
a.

Azerbai ão.

b.

Curdistão.

c.

Sri Lanka.

d.

Chechênia.

e.

Cis ordânia.

(Unioeste) Como desdobramento do atentado de 11 de Setembro de 2001 contra o
orld Trade Center, em Nova ork, os EUA invadiram, em 2002, o Iraque, sob a ustificativa
da necessidade de localizar e destruir armas de
destruição em massa.
Larry Bruce Shutterstock

(UFTM) A retirada israelense, cu o nome oficial é Plano de Desengajamento, foi decidida pelo primeiro-ministro Ariel Sharon com o
ob etivo de reduzir os confrontos com os palestinos e reduzir a área de ação do exército israelense. A rápida remoção de 21 assentamentos
ocorreu na área identificada no mapa com:

Mar Morto

Israel
Jordânia

4
lf
Go

3

eS
od

z
ue

Arábia
Saudita

Egito

Mar
Vermelho
a.

1 – Sul do Líbano.

b.

2 – Colinas de Golã.

c.

3 – Eilat.

d.

4 – Península do Sinai.

e.

5 – Faixa de Gaza.

(UPE) á uma área do Planeta que deixou
de ser incluída nos mapas políticos oficiais.
Ela abrange um territ rio historicamente conhecido desde épocas remotas. Compreende o Sudeste da Turquia, o Norte do Iraque, o Centro-Oeste
do Irã, uma pequena área de terras no Norte da
Síria e o Sudoeste da Armênia. á muito tempo,
os seus habitantes, que formam uma etnia sem
Estado do mundo, lutam pela sua independência.
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Sobre essa invasão, é correto afirmar que:
a.

a ustificativa implícita da invasão é o controle das reservas de petr leo iraquianas.

b.

a motivação única foi o estabelecimento
de um Estado democrático no Oriente Médio, que servisse de exemplo para outros países da região.

c.

a invasão foi um sucesso, pois destituiu
Saddam ussein e pacificou as disputas entre
xiitas, sunitas e curdos.

d.

como desdobramento da invasão sobre o
Iraque, outros países rivais dos EUA abandonaram seus pro etos militares de armamento,
como a Coreia do Norte e o Irã.

e.

com a democratização do Iraque, restam
apenas duas ditaduras no Oriente Médio: Irã
e Síria.

(PUC-RS) As quest es geopolíticas dominam
o mundo por meio de um ogo de poderes.
Conflitos referentes a interesses religiosos e ao domínio de tecnologia, como a nuclear, por exemplo, provocam tens es e levam à guerra. Nesse
sentido, um determinado país do Oriente Médio,
que faz limite com o Iraque, tem trazido, nas últimas décadas, muitas preocupaç es. Esse país é:
a Eti pia.

b.

a Mong lia.

c.

o Irã.

d.

a Eritreia.

e.

o Iêmen.

Atualmente, os muçulmanos estão divididos em duas correntes distintas: a corrente
xiita (até ho e atribuem a liderança religiosa à
descendência do profeta Maomé) e os sunitas
(conferem aos quatro califas, companheiros de
Maomé, os direitos da sua sucessão).

c.

Inspirados na Jihad, os fundamentalistas
islâmicos procuram, nos atos terroristas, um
modo de combater os costumes ocidentais
(que consideram o caminho mais fácil para a
perdição).

d.

No islã, muitas vezes, a religião serviu
como resistência às potências coloniais do
Ocidente e, atualmente, o fundamentalismo
islâmico assusta pela violência e pelo radicalismo de algumas de suas aç es.

e.

O islamismo é uma religião exclusiva dos
povos árabes e, por isso mesmo, não apresenta
correntes divergentes é, até certo ponto, incompreensível para o Ocidente, provocando
uma interpretação errônea da sua base filos fica e ideol gica.

A MAD FAIZAL A

A Shutterstock

a.

b.

(Unimontes) Observe a charge.

Por que, no mundo,
o Irã iria querer um
impedimento nuclear?
China

Is
ra
el

Irã
Iraque

ão
ist
qu
Pa

Índia

Fonte: http: planicie-heroica. eblog.com.

A charge mostra que:

a.

a.

(Urca-CE) Sobre o Islã, leia as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa incorreta.

apesar da discutida política de desarmamento nuclear, vários países do mundo, inclusive os africanos, têm investido na fabricação
de armas.

b.

A religião de Maomé tem por base o seu
livro sagrado Alcorão ou Corão. Como texto
sagrado, s pode ser tocado pelo fiel que deve
decorar pelo menos 12 (doze) de seus versos.

ao contrário do que defendem os pacifistas, o mundo ho e está constantemente ameaçado pela eclosão de guerras regionais envolvendo armas nucleares.

c.

apesar do fim da Guerra Fria, o mundo
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atual continua vivendo em clima de violência,
mesmo com a ONU demonstrando sua capacidade de garantir a paz.
d.

(UEG) O Oriente Médio é, atualmente, a
região de maior instabilidade política no
mundo. São fatores que, historicamente, explicam essa turbulência, exceto:

com a ameaça de ataques terroristas em
qualquer lugar do globo, a sociedade contemporânea ainda vive sob a ameaça de uma
guerra mundial.

a.
b.

(Urca-CE) Leia com atenção as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.

c.
d.

I. Como uma teocracia, o Irã é regido por leis
religiosas baseadas no livro sagrado Corão. A
imprensa é vigiada, e as mulheres são obrigadas a usar um véu cobrindo o rosto, mas no Irã
podem trabalhar e ocupar cargos públicos.

III. O Afeganistão fica no Centro-Oeste da sia,
em uma região estratégica, que faz fronteira
com pontos problemáticos do mundo, como
o Irã, o Paquistão e as ex-repúblicas soviéticas da sia Central.
IV. A milícia Taleban (estudante, em persa)
vigiava a população através de uma força
policial religiosa conhecida como Departamento Geral para a Preservação da Virtude
e Eliminação do Vício. Foram destituídos
do governo ap s a invasão do país pelos
Estados Unidos em 2001.

b.

Apenas II e IV estão corretas.

c.

Apenas IV está incorreta.

d.

Apenas I está incorreta.

e.

I, II, III e IV estão incorretas.
kamomeen Shutterstock

I, II, III e IV estão corretas.
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O interesse internacional pelas reservas de
petr leo da região.
A Revolução Islâmica, no Irã, em 19 8.
A ausência do Estado laico nos países islâmicos.

o

II. A importância do Irã vem de sua posição estratégica no Oriente Médio e por suas reservas de petr leo.

a.

A criação do Estado de Israel, em 1948.

o
Índia: Economia Emergente
(UFRRJ) No mapa abaixo, encontra-se identificada uma das principais áreas de tensão do
Planeta na atualidade.
N
L

O

Afeganistão

S

Caxemira

Islamabad

Paquistão
Mar da
Arábi a

China
Nova
Délhi

Nepal
Bangladesh
Mianmá

Índia
Baí a de
Bengal a

0 mil profissionais para trabalhar no desenvolvimento de software. Outro fator que contribui
para o crescimento vertiginoso de Bangalore é a
língua inglesa. o e, a indústria de informática
movimenta 10 bilh es de d lares. Isso num país
que tem metade da população miserável. Nas
ruas de trânsito ca tico de Bangalore, circulam
engenheiros bem-sucedidos da indústria de computação e maltrapilhos, pedintes de esmolas. Ao
lado de sedes de empresas multinacionais, veem-se vielas esburacadas e su as.
(Veja, 09.04.2003.)

O contraste desse novo Vale do Silício é encontrado na:
a.

Irlanda.

c.

Coreia do Sul. d.

e.

Argélia.

b.

Finlândia.
ndia.

arindambaner ee Shutterstock

Sri Lanka
(Folha de S.Paulo, 03 05 2003)

Assinale a alternativa que apresenta uma das raz es para o conflito entre ndia e Paquistão pelo
controle dessa região.
a.

Disputa pelo controle das cidades consideradas sagradas por ambos os povos.

b.

Existência de reservas de urânio cobiçadas
pelos dois países com capacidade nuclear.

c.

Conflitos religiosos onde budistas e muçulmanos á travaram três guerras e adotaram
práticas de terrorismo.

d.

Aspiraç es nacionalistas dos povos da Cachemira, que reivindicam a sua separação e
independência do Paquistão.

e.

Disputas territoriais decorrentes do processo de independência desses dois países,
com o fim do domínio britânico.

(Mackenzie) As áreas destacadas no mapa
da ndia apresentam os maiores índices
de precipitação do país ( 2.000 mm ano). Esse
fenômeno explica-se:
N
L

O
S

(UFTM) “A metr pole de Bangalore, com
mais de 4 milh es de habitantes, tornou-se
referência mundial em alta tecnologia. um Vale
do Silício que cresceu graças aos incentivos fiscais
governamentais que atraíram as multinacionais.
Outro motivo é a mão de obra barata e altamente qualificada. O país tem tradição no ensino de
ciências exatas, possuindo 1.800 instituiç es de
ensino de tecnologia, que formam, a cada ano,
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a.

pela presença de vegetação florestal, responsável pelo processo de evapotranspiração.

b.

pela proximidade do oceano, responsável pela atuação de massas úmidas.

c.

pela presença de grandes rios e de florestas-galerias.

d.

pelo relevo predominante de planícies de
baixas altitudes.

e.

pela presença de barreiras orogênicas
que dificultam a penetração de umidade para
o interior.

(Unesp) País localizado na sia das Monç es, mais especificamente no sul asiático,
caracteriza-se por ser o maior produtor agrícola
da área, mas, ainda assim, tem que importar alimentos devido à sua numerosa população. Atualmente, observa-se, nesse país, um elevado crescimento industrial, investimentos na educação e
em tecnologias avançadas é considerado uma
das futuras potências mundiais, embora apresente desigualdades socioeconômicas internas.
Sul da Ásia

(UFRR) Pivô de um conflito de quase seis
décadas entre ndia e Paquistão, a região é
marcada pelas tens es étnicas, políticas e religiosas, podendo haver um confronto militar entre os países citados acima. O enunciado alude
à região:
a.

da Chechênia.

b.

da Caxemira.

c.

da Palestina.

d.

da Iugoslávia.

e.

do Afeganistão.

(PUC-PR) Em outubro de 2005, a região assinalada no mapa a seguir foi sacudida por
um dos maiores terremotos desse início de século, provocando a morte de dezenas de milhares
de pessoas e incontáveis danos materiais.
N
L

O
S

China

Paquistão

Nepal

N
L

O
S

Índia

A região em questão e os países mais atingidos
são, respectivamente:
(Atlas geográfico. 1998. Adaptado.)

O país citado no texto e destacado no mapa é:
a.

Nepal.

b.

China.

c.

ndia.

d.

Bangladesh.

e.

Indonésia.
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a.

o Deserto de G bi, atingindo a Mong lia e
o norte da China.

b.

a Caxemira, atingindo o Nordeste do Paquistão e o norte da ndia
países que, há
décadas, disputam essa área, cu a população é
ma oritariamente muçulmana.

c.

a Cis ordânia, atingindo Israel, Palestina,
Jordânia e Síria.

d.

o altiplano tibetano e a porção setentrio-

nal dos contrafortes do imalaia, atingindo,
especialmente, a China (que ocupa o Tibete
desde que o invadiu em 1950) e o Nepal.
e.

A Sibéria, atingindo exclusivamente territ rios do Norte da Rússia.

(Ufla) Ap s a Independência da ndia (194 ),
a região passou a ser disputada por hindus e
muçulmanos. A solução parecia ter sido encontrada com a formação de dois países: ndia, de
maioria hindu, e Paquistão, de maioria muçulmana. Porém, a paz não veio o conflito ressurgiu
com muito mais violência. O alvo passou a ser,
então, a Caxemira, região de maioria muçulmana sob domínio da ndia. No p s-Guerra Fria, o
conflito da Caxemira assume uma importância
internacional.
Assinale a alternativa que ustifica a preocupação
mundial acerca desse conflito em questão.
a.

b.

Mahatma Gandhi deixou à posteridade
hindu um sentimento de dio e rivalidade contra os muçulmanos.
A ndia, pelo seu potencial econômico,
ameaça a hegemonia econômica dos EUA, da
Europa e do Japão.

c.

O Paquistão quer expandir os seus ideais
socialistas na Caxemira.

d.

O Paquistão pretende entregar a região
aos talibãs do Afeganistão.

e.

A ndia e o Paquistão são duas potências
nucleares com intensa rivalidade e altamente
armadas.

(UFSCar-SP) Assinale a alternativa que contém as afirmaç es corretas sobre o país em
destaque na figura.

I. Banhado pelo Oceano ndico, apresenta cadeia montanhosa terciária ao norte, formada
a partir do choque entre a Placa de Deccan e
a Placa Asiática.
II. O maior centro financeiro e populacional é
Mumbai, localizado na costa oeste, enquanto
no centro-sul localiza-se a região industrial
da alta tecnologia.
III. A industrialização, via substituição de importaç es, passou por abertura econômica, a
partir da década de 1990, recebendo grande
volume de investimentos estrangeiros.
IV. Possui organização social em castas e uma
distribuição de renda equilibrada, sobretudo
entre as populaç es urbanas, que representam 6
da população do país.
a.

Todas estão corretas.

b.

Somente I, II e III estão corretas.

c.

Somente II, III e IV estão corretas.

d.

Somente I, II e IV estão corretas.

e.

Somente I, III e IV estão corretas.
(UFPE) Leia o texto abaixo e, a seguir, identifique no mapa o país a que se refere.
N
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4

1
2

5

N
L
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3
“A importância da antiga ‘ oia da Coroa’, como
era chamado o país na época em que era uma
colônia inglesa na sia, deve-se a vários fatores. O principal deles foi sua confirmação como
potência nuclear a partir dos testes que realizou
em maio de 1998. Além disso, o país possui
mais de 1 bilhão de habitantes e um exército
de mais de 1 milhão de homens. A sua posição
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geográfica o pro eta em direção ao Oceano ndico, tendo a leste o Golfo de Bengala e a oeste
o Mar das Arábias.

a.

No contexto econômico atual, a ndia tem
se destacado mundialmente pelo seu desenvolvimento em setores de tecnologia avançada (energia nuclear, satélites artificiais) e de
informática, que se desenvolveram em polos
industriais como Bombaim, Délhi e Balgalore.

b.

Tendo superado o problema do crescimento demográfico e o da expansão populacional das cidades, a ndia tem apresentado
um grande desenvolvimento promovido pela
estatização econômica e pela liberalização
comercial.

c.

O país apresenta graves problemas sociais
e culturais, tais como: precárias condiç es de
habitação e saneamento básico, fome e desnutrição, elevada taxa de desemprego, grande
desigualdade na distribuição de renda, alta
taxa de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida.

d.

Nos últimos anos, a produção agrícola da
ndia aumentou muito, porém ocorreu a substituição de grande parte das culturas alimentares pelas de exportação, ocasionando graves
consequências para a alimentação da população indiana.

(Texto adaptado do livro: Geografia: Pesquisa e Ação. Ed. Moderna,
2000.)

a.

1.

b.

2.

c.

3.

d.

4.

e.

5.

(UFU) A ndia possui, aproximadamente,
3,3 milh es de km. formada por 26 estados e territ rios onde habitam mais de 1 bilhão
de pessoas, 16,6 da população mundial. No
país, existem 16 línguas regionais e mais 1.600
dialetos reconhecidos pela Constituição. A ndia
comp e-se de 4 regi es geográficas: a Cordilheira do imalaia, a Planície Indo-Gangética, o Planalto do Decã e o Deserto de Thar apresenta,
ainda, 3 estaç es climáticas definidas pelas monç es: a estação quente, a das monç es e a denominada localmente de fresca.

L
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Him

alaia

Calcutá

de Thar

Bombaim

Planalto
do Deca

Bangalore

Madras

Sri Lanka

(GANERI, Anita. Explorando a índia. Trad. M. Vilela. São Paulo:
tica, 2002.)

Com base nas informaç es apresentadas, marque
a alternativa que não condiz com a complexa
realidade indiana:
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JeremyRichards Shutterstock
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China: o Despertar do “Dragão”
(UEPB) A importância da China no cenário
internacional deve-se:
a.

às inovaç es políticas, ap s a morte de
Mao-Tsé-Tung, com a eliminação do centralismo de Estado e da democratização do
país, ap s as manifestaç es da Praça da Paz
Celestial.

b.

ao fato de o país apresentar a economia
mais fechada do mundo.

c.

à dimensão de sua população, que representa potencial mercado consumidor, além
de ser a economia em crescimento mais acelerado do mundo e com importante poderio
bélico.

d.

ao fato de o país ter se consolidado como
a mais importante potência econômica do século I.

e.

ao fato de o país ter aderido à economia
de mercado, sem, porém, abrir mão do controle e da participação estatal em 100 da produção industrial.

(Acafe-SC) País de civilização milenar, que
sofreu profundas transformaç es político-sociais a partir de meados do século . Possui uma
vasta extensão territorial, que abriga a mais numerosa população da Terra, e vem apresentando,
nos últimos anos, um expressivo desenvolvimento
econômico. O país em questão é:
a.

o Brasil.

b.

o Japão.

c.

os Estados Unidos.

d.

o Canadá.

e.

a China.

(Fuvest) Em maio de 2008, um grande terremoto abalou a região central da China,
provocando a morte de mais de 80 mil pessoas.
Sua ocorrência foi motivada pelo movimento
das placas tectônicas. Além da destruição e das
mortes provocadas pelo terremoto, também foram postos em destaque aspectos da política de
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(UEG) A China se apresenta para o mundo
como um grande mercado emergente, com
perspectivas de se tornar a maior potência econômica do século I. O denominado “Império do
Centro tem mantido um crescimento econômico
médio superior a 9 ao ano nos últimos 2 anos.
(Revista Discutindo Geografia, n.11, p. 26).

Concorrem para tal crescimento vários fatores,
exceto:
a.

Substituição da indústria pesada pela indústria de bens de consumo, destinada à exportação, que conta com uma mão de obra
muito barata e disciplinada.

b.

Criação de Zonas Econômicas Especiais
(ZEEs) localizadas na região litorânea, onde
se instalaram inúmeras empresas estrangeiras
que, entretanto, devem se associar a um parceiro local formando uma joint venture.

c.

Descentralização do setor industrial apoiada pela cooperação econômica e técnica da
CEI (Comunidade dos Estados Independentes).

d.

Adoção de um modelo denominado econômico socialista de mercado que, segundo
alguns especialistas, poderá fazer da China a
única potência capaz de ameaçar a supremacia dos Estados Unidos no século I.

Com base nos seus conhecimentos e nas informaç es acima, assinale a alternativa correta:
a.

A China adotou, há décadas, um plane amento rígido de controle familiar, limitando a
quantidade de filhos a um por família.

b.

Os terremotos são raros na China, pois as
placas tectônicas estão situadas em áreas muito distantes do territ rio chinês.

c.

O terremoto foi causado por uma atividade vulcânica e, apesar de ter fraca intensidade,
provocou sérios danos e atingiu grande número de pessoas.

d.

A política de controle familiar na China
não tem apresentado resultados significativos
referentes à redução das taxas de natalidade.

e.

O terremoto ocorrido na China foi um
evento de ordem natural e não motivou a flexibilização da política de controle da natalidade.

(Unifor-CE) Entre as inúmeras medidas tomadas para solidificar os fundamentos do
socialismo de mercado na China, a criação das
Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) pode ser considerada a que produziu maior impacto. Sobre as
ZEEs, é correto afirmar que são áreas:
a.

demarcadas pelo Estado, nas quais é permitida a entrada do capital internacional.

b.

onde predominam as agroindústrias cu a
produção é destinada ao consumo interno.

c.

industriais altamente robotizadas que produzem artigos para o mercado internacional.

d.

onde a oferta de empregos é restrita aos
técnicos especializados com altos salários.

e.

de economia moderna no interior do
país, que reduzem o êxodo para as regi es
litorâneas.
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zenon Shutterstock

plane amento familiar da China, que resultou na
redução acentuada das taxas de natalidade. Tal
política de controle da natalidade, em vigor há
mais de trinta anos, apresenta como uma de suas
principais medidas a proibição de os casais terem
mais de um filho, estabelecendo pesadas penalidades para quem não cumpre a lei. Como muitos
casais perderam o seu único filho com o terremoto, as autoridades governamentais decidiram
flexibilizar a política, permitindo que as famílias
atingidas tenham outro filho.

(Mackenzie) Assinale a alternativa incorreta
sobre a China.

(Unifal) Leia o texto abaixo:
a.

Considerada como a economia que mais
cresce na atualidade, tem um potencial de
crescimento ainda maior, considerando-se que
a maior parte da população ainda não participa ativamente do mercado de consumo.

b.

Com a abertura da economia, aumentou
a desigualdade social entre os novos ricos das
cidades e a maior parte da população, ainda
rural, o que tem provocado o êxodo rural de
milh es de pessoas.

c.

A maior parte da população ainda não se
beneficiou do crescimento econômico, vivendo em áreas rurais, embora as comunas populares, antigas unidades de produção, tenham
sido substituídas por unidades familiares.

d.

A abertura econômica não foi acompanhada da abertura política, pois o país continua tendo um regime baseado em um único
partido político.

e.

Apesar de sua grande extensão territorial e
da diversidade étnica, o país não teme movimentos separatistas e, com as recentes anexaç es de antigas possess es europeias, não reivindica soberania sobre nenhuma outra área.

(TREVISAN, Cláudia. China teme “latinização” da sociedade. Folha
de S.Paulo, 09 05 2004. Mundo, p. 21.)

O texto acima se refere às contradiç es do processo de modernização em curso na China. Entretanto, esse processo vem sendo elogiado por
especialistas em mercado como exemplo de modernização bem-sucedida, devido às elevadas
taxas de crescimento econômico sustentado por
um longo período.

ssguy Shutterstock

“[...] Vistos durante a Revolução Cultural (1966–
19 6) como o símbolo do colonialismo britânico e desperdício da escassa terra agricultável da
China, os campos de golfe se espalharam rapidamente ap s 1984, data da abertura do primeiro
clube depois da revolução de 1949.
A China tem ho e 1 6 campos de golfe [...]. A
rápida proliferação dos campos levou o governo
a suspender a construção de novos clubes, com
o ob etivo de preservar terra para a agricultura
e poupar água. Os clubes atuais ocupam 3 mil
hectares, e há dezenas de outros em construção.
[...]
Até pouco tempo, os chineses eram minoria nos
campos locais, mas a relação ho e se inverteu. A
Associação de Jogadores de Golf da China estima
em 24 mil o número de chineses entre os praticantes, 58 do total de ogadores no país.

Das alternativas abaixo, assinale aquela que não
apresenta contradiç es sociais resultantes do
processo de modernização acelerada da China.
a.

Apresenta um crescimento econômico de
cerca de
ao ano, porém 800 milh es de chineses vivem com menos de dois d lares por dia.

b.

O crescimento dos últimos anos está relacionado à abertura econômica e sua posterior aceitação na Organização Mundial de Comércio.

c.

, ho e, um dos principais mercados de
produtos de luxo do mundo, embora grande
parte de sua população resida no campo.

d.

O PIB per capita ultrapassou os 1.000
d lares, embora o salário médio se a de 134
d lares.

e.

A sua economia atingiu 1,41 trilhão de d lares, no entanto ocupa o 104 lugar na classificação do ndice de Desenvolvimento umano (ID ) da ONU.
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China ameaça aumentar força, e tibetanos
falam em cem mortos
O governo da China deu um ultimato e ameaçou punir com rigor os revoltosos do Tibete que
não se renderem até a pr xima segunda-feira
(1 3 2008). Já os tibetanos afirmaram neste sábado (15 3 2008) que os mortos nos confrontos
contra os chineses chegam a cem. A informação,
publicada pela rede americana CNN, vem confrontar o número divulgado pela agência chinesa
inhua, que era de dez mortos.
(

d.

área periférica com elevadas densidades
demográficas e atividades predominantemente
agrárias.

e.

área de anexação recente, onde se localizam ong ong, Macau e outras antigas colônias europeias.
ung Chung Chih Shutterstock

(Unimontes) Leia o fragmento de texto.

.g1.globo.com)

O confronto entre o Tibete e a China tem como
causa:
a.

a disputa pela região da Caxemira, rica em
minério e petr leo.

b.

a reivindicação de independência do Tibete em relação à ocupação chinesa.

c.

a divergência religiosa entre os budistas
chineses e os hindus tibetanos.

d.

a diferença política entre a China comunista e o Tibete capitalista.
(Mackenzie) A área destacada no mapa da
China pode ser definida como:
Lhasa, capital do Tibete.

(Ufop) Leia as manchetes de ornais a respeito da China apresentadas a seguir.
“Chineses vão discutir como frear a economia

(Folha de S.Paulo, 01 03 200 )

“Impasses de uma economia em ebulição
(Jornal do Commercio, 09 4 200 )
N
L

O
S

“China investiga se trabalhadores ganham abaixo
do piso
(China Daily, 29 03 200 )

a.

espaço econômico internacionalizado
onde foram instaladas as Zonas Econômicas
Especiais.

b.

a principal área de concentração da indústria pesada estatal.

c.

zona tradicionalmente agrária, pobre e
atrasada, sendo um reservat rio de mão de
obra para os centros urbanos.
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“China ultrapassa EUA em exportaç es para o
Japão
(BBC-Brasil, 12 02 200 )

“Banco Mundial destaca a redução das florestas e a deterioração do solo e da qualidade da
água como os principais problemas ambientais
da China
(BBC Brasil, 12 02 200 )

o

Com base nessas manchetes, é incorreto afirmar:
a.

A China possui atualmente uma das economias que mais crescem no mundo.

b.

A China tem aumentado as exportaç es de
produtos manufaturados.

c.

O modelo de crescimento tem produzido
forte degradação ambiental.

d.

O modelo de economia planificada eliminou a pobreza do País.

o

Japão e Tigres Asiáticos
(Mackenzie) Foram medidas adotadas pelo
Japão, ap s a Segunda Guerra Mundial, período do “milagre aponês , que o colocaram em
uma posição privilegiada no cenário econômico
mundial, exceto:
a.

a utilização de mão de obra abundante,
barata e com capacitação técnica.

b.

o retorno do zaibatsu com os monop lios de famílias tradicionais ou conglomerados
econômicos.

c.

a intensa espionagem industrial, desenvolvendo a política do copiar para aperfeiçoar e,
se possível, miniaturizar.

d.

os maciços investimentos estatais em educação e, untamente com a iniciativa privada,
em pesquisa e desenvolvimento tecnol gico.

e.

a prioridade dada à exportação de produtos primários, permitindo a acumulação de capitais para a industrialização.
(PUC-PR) Assinale a única afirmativa incorreta sobre a Coreia do Sul:

a.

Os portos sul-coreanos estão entre os mais
movimentados do Atlântico.

b.

um país onde a indústria eletrônica é altamente desenvolvida.

c.

Está entre os grandes exportadores de componentes para computadores e autom veis.

d.
e.

Localiza-se em uma península.
Pertence ao grupo de países que, nos anos
90 do século passado, foram chamados de Tigres Asiáticos.
(Ufac – Adaptado) Sobre os Tigres Asiáticos,
considere as seguintes características:

I.

Oferece mão de obra barata (salários mais
baixos que nos Estados Unidos e no Japão).

II. Baixos preços dos terrenos, em contraposição
à falta de espaço e aos elevados preços imobiliários do Japão.
III. Oferece uma rígida legislação antipoluição.
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IV. Outras vantagens, como baixos impostos,
mão de obra disciplinada e qualificada, facilidades para exportação e para remessa
de lucros, etc.
A alternativa que contém todas as proposiç es
corretas é:
a.

I, III e IV.

b.

II, III e IV.

c.

I, II e IV.

d.

III e IV.

e.

I e III.

(Furg-RS) Os chamados Tigres Asiáticos
concentram um forte setor financeiro e um
parque industrial multinacional, atualmente direcionado às exportaç es. Os países que comp em
o referido grupo são:
a.
b.

Coreia do Sul, Cingapura, Tai an e
ong (Região Administrativa da China).

tanto, reforça suas particularidades sociais e econômicas. uanto ao recente desempenho do Japão no cenário mundial, é incorreto afirmar que:
a.

vem funcionando como carro-chefe no
crescimento do comércio e da economia
mundial.

b.

apresenta elevadas taxas de investimento
externo de baixo retorno econômico.

c.

restringe o livre acesso externo ao seu
mercado consumidor em função de sua rígida
formação sociocultural.

d.

funciona como centro de excelência na
criação de novas tecnologias, como nos setores eletroeletrônicos e rob ticos.

(Unesp) No mapa, estão numerados dois
países com os quais o Brasil tem intensificado exportaç es e importaç es.
N

ong

S

Japão, Coreia do Norte, Tai an e Cingapura.

c.

China, Coreia do Sul, Japão e Tailândia.

d.

Coreia do Norte, China, Japão e Tailândia.

e.

ong ong (Região Administrativa da China), Tailândia, Cingapura e Coreia do Norte.

1

a.

A produção industrial voltada essencialmente para o mercado interno.

b.

A falta de competitividade nos mercados
internacionais por causa do alto custo de sua
mão de obra.

d.
e.

A autossuficiência em recursos naturais e
matérias-primas para abastecer o parque industrial.
A dependência de recursos externos para
financiar a produção industrial.
A agressividade nas exportaç es e a alta
produtividade das indústrias.

Oceano
(PUC-MG)
O Japão, uma das naç es mais
Índico

pr speras do mundo, enfrenta, há mais de
dez anos, uma séria crise econômica, que, no en-
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2

China

(Unipar) Dentre as características da economia aponesa, é correto destacar:

c.

L

O

Oceano
Pacífico

Utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que contém os países 1 e 2,
nessa ordem, seu continente e o recurso mineral
exportado pelo Brasil.
a.
b.

Coreia do Norte e Tailândia euro-asiático
urânio.
Paquistão e ndia indiano carvão.

c.

Coreia do Sul e Japão asiático minério de
ferro.

d.

Nova Zelândia e Birmânia australiano
bauxita.

e.

Ucrânia e Romênia europeu manganês.

(UFMG) A respeito do Japão, qual a afirmativa errada
a.

b.

A situação do arquipélago, em região de
contato de correntes marinhas quentes e frias,
é favorável à atividade da pesca.
A existência de relevo montanhoso, na
maior parte do territ rio, limita a existência de
agricultura.

c.

Seu territ rio faz parte de uma área instável da crosta terrestre, o que explica a ocorrência de terremotos e erupç es vulcânicas.

d.

Enquanto o sul do arquipélago possui clima subtropical, o norte está su eito ao clima
temperado com invernos muito rigorosos.

e.

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta a
numeração correta em relação à localização dos
Tigres Asiáticos.
a.

Coreia do Sul (1), Tai an (3),
(4) e Cingapura (6).

ong ong

b.

Coreia do Sul (1), Tai an (2),
(3) e Cingapura (4).

ong ong

c.

Coreia do Sul (5), Tai an (6),
(2) e Cingapura (1).

ong ong

d.

Coreia do Sul (3), Tai an (4),
(2) e Cingapura (1).

ong ong

e.

Coreia do Sul (5), Tai an (6),
(4) e Cingapura (6).

ong ong

A riqueza mineral do territ rio é um dos
principais fatores de crescimento industrial
aponês.

(UFPel-RS) Os países Coreia do Sul, Cingapura e Tai an, além da Região Administrativa de ong ong, na China, comp em os chamados Tigres Asiáticos. Coreia do Sul e Tai an
possuem uma economia diversificada. ong
ong, por sua vez, apresenta uma base econômica constituída pelo setor portuário e pelos
bancos. Já Cingapura possui um dos portos mais
movimentados do mundo e um forte setor financeiro, além de um importante setor de indústrias
petroquímicas.
Observe o mapa a seguir:

Ásia

1

4

3

5

Oceano
Pacífico

incorreto afirmar sobre o Japão que:
a.

são altos os investimentos com a defesa do
país, que procura, dessa forma, uma proteção
para evitar o que ocorreu na Segunda Guerra
Mundial.

b.

o país é muito pobre em recursos naturais,
necessitando importar quase toda a matéria-prima que utiliza.

c.

os rios aponeses são impr prios para a
navegação, pois são curtos e torrenciais, formando cascatas.

d.

existe uma grande desigualdade na repartição da população, que vive concentrada, em sua maior parte, nos 28 do territ rio
de planície.

e.

o excesso de indústrias em uma área de
reduzido tamanho faz com que o país enfrente
o grave problema da poluição.

o

2
6

N
L

O
S

(FERREIRA, G.M.L. Geografia em mapas. São Paulo: Moderna,
2000.)
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o
Oceania e Antártida
(Mackenzie) Assinale a alternativa correta
sobre a Austrália.

(UFG – Adaptado)
A Austrália, sede dos últimos ogos olímpicos do
século
, faz parte da Oceania, o continente
chamado de Novíssimo mundo, por ter sido o
espaço mais recentemente conquistado pelos europeus. São fatores que caracterizam a Oceania:

a.

O relevo apresenta três compartimentos:
um planalto cristalino a oeste, planícies e depress es na porção central e cadeias antigas na
porção leste.

a presença, ainda ho e, de povos subordinados às potências mundiais, como os das possess es norte-americanas, francesas e inglesas.

b.

O clima da maior parte do territ rio é tropical úmido, com uma faixa desértica na porção norte do país.

c.

As maiores concentraç es urbanas ocorrem na porção ocidental, única área do país
onde o clima não é desértico.

a heterogeneidade econômica, marcada pela
presença de dois países ricos – Austrália e Nova
Zelândia –, ao lado dos demais, extremamente
pobres.

d.

As elevadas altitudes e a aridez do clima dificultam as atividades agropecuárias, que s podem ser praticadas na porção centro-ocidental.

e.

O país todo é um vasto deserto ocupado
pela pecuária extensiva de ovinos e com baixas densidades demográficas.

A respeito do continente antártico, analise
as afirmaç es abaixo e responda de acordo
com o esquema que se segue.

a homogeneidade linguística e cultural, fruto
da ocupação francesa em todo o continente.
a existência de uma ex tica fauna.
(Unificado-RJ) A posição da Austrália, em
relação às rotas de navegação, foi um dos
motivos que retratou a incorporação de seu territ rio ao horizonte geográfico europeu. Sua ocupação s viria a ocorrer de modo efetivo a partir
do século VIII e seria marcada pela influência
de fatores naturais, o que pode ser constatado
pela:
a.

descoberta de azidas de ouro, que atraíram milhares de imigrantes a partir de 1850.

b.

existência de forte atividade madeireira,
nas áreas de vastas florestas de coníferas, na
porção oeste do país.

c.

implantação de lavouras de exportação de
cana-de-açúcar e cacau, devido à abundância
de água, em todo o territ rio.

III. As atividades humanas mais significativas no
continente antártico referem-se à pesquisa
científica.

d.

ocorrência, no centro do país, de solos
tropicais de alto potencial de aproveitamento
para o cultivo do trigo.

IV. A Antártida, com invernos rigorosíssimos e
ver es amenos, apresenta uma fauna típica,
com ursos polares, focas, pinguins e caribus.

e.

característica montanhosa do relevo, o
que impediu a integração da rede de transportes no sentido norte-sul.

I.

Os países que aderiram ao Tratado Antártico
não possuem livre trânsito para explorar os
recursos minerais existentes no continente.

II. Embora a ocupação humana no continente
antártico se a quase inexistente, o lixo acumula-se ano a ano, ocasionando um grande
problema ambiental.

a.

Somente II, III e IV estão corretas.

b.

Somente I, II e IV estão corretas.

c.

Somente I, III e IV estão corretas.

d.

Somente I, II e III estão corretas.

e.

Todas as afirmativas estão corretas.
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(UFMS) Sobre a Antártida, é correto afirmar:
(01) O relevo do continente é formado por uma
extensa planície coberta por uma espessa camada de gelo no verão, o solo é coberto por
uma fina vegetação utilizada para o pastoreio.

(02) A extensão gelada do continente varia com a
estação do ano: no inverno, com o congelamento do oceano, a calota polar se amplia
no verão, com o derretimento das geleiras
e o descongelamento do oceano, a calota
polar retrocede.

c.

O clima da Melanésia, Micronésia e Polinésia é predominantemente tropical, mas com
chuvas abundantes e temperaturas mais amenas devido à proximidade do oceano.

d.

(04) O territ rio antártico era de domínio dos EUA
e da URSS porém, com o fim da URSS, ele foi
partilhado entre os membros do G- para vários outros países do mundo, é permitido manter somente bases científicas nesse territ rio.

A Austrália é o país que apresenta a maior
densidade demográfica entre os países da
Oceania.

e.

(08) A utilização econômica do continente é regulamentada pelo Tratado da Antártida, revisado
recentemente s é permitido o uso do territ rio para pesquisas com fins pacíficos portanto,
não são permitidos exercícios militares, testes
nucleares e dep sito de lixo radioativo.

Nas pequenas ilhas do arquipélago, as indústrias são incipientes e geralmente respondem à necessidade de beneficiamento de produtos originados das atividades extrativas.

(UFPE) A Austrália sediou os Jogos Olímpicos de Verão em 2000, um evento de suma
importância para os esportes. Esse país apresenta, dentre outras, as seguintes características geográficas, exceto:

(16) A Antártida é o lugar do planeta Terra mais sensível às mudanças ambientais, motivadas pela
ampliação do buraco na camada de ozônio,
que está localizado sobre o seu territ rio em
virtude das condiç es climáticas favoráveis.
Gab.

a.

Predominantemente branca, numerosa e
bem distribuída no espaço.

b.

De origem ameríndia, rural, com altas taxas de natalidade.

c.

Predominantemente branca, urbana, com
elevada expectativa de vida.

d.

De origem britânica, urbana, com altas taxas de mortalidade infantil.

e.

De origem americana, numerosa e concentrada na porção centro-norte do país.

A maior parte da população economicamente ativa do país exerce atividades no setor
primário.

b.

No interior do país são encontradas importantes reservas de carvão mineral e minério
de ferro.

c.

A Austrália é um país industrializado, onde
se destacam as indústrias siderúrgicas, alimentícias e de material de transporte.

d.

A imigração para a Austrália se intensificou
ap s a Segunda Guerra Mundial, com a chegada,
ao país, de grandes contingentes de europeus.

e.

A maior parte do territ rio australiano é
dominada por um clima seco, mas no sudeste
do país é encontrado um clima subtropical.

Selfiy Shutterstock

(Vunesp) Assinale a alternativa que indica
corretamente as principais características
da população australiana.

a.

(Ufop) Assinale a afirmativa incorreta sobre
a Oceania.
a.

A Oceania é constituída por onze Estados
soberanos, entre os quais se destacam a Austrália e a Nova Zelândia.

b.

Na Austrália, o quadro natural é composto
por planícies bastante largas ao norte, montanhas no leste e sudeste e planaltos baixos na
maior parte do país.
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(UFF-RJ – Adaptado) A Antártida é um
continente gelado de, aproximadamente, 14.000.000 km . Lá, não existem cidades,
indústrias ou campos agricultáveis, porém muitos
países reivindicam parcelas do seu territ rio. Tal
fato pode ser explicado porque:
a.

a posição da Antártida no extremo do emisfério Norte é ideal para localização de bases
militares para o controle do Oceano Atlântico.

b.

o buraco na camada de ozônio sobre o
continente antártico é alvo de preocupaç es e
exige rigoroso controle ambiental.

c.

a grossa camada de gelo que encobre as
terras da Antártida é um dep sito natural e
seguro para os resíduos radiativos de usinas
nucleares.

d.

no subsolo da Antártida constatou-se a
presença de azidas de minerais estratégicos,
especialmente carvão e petr leo.

(UFMS) Recentemente, a Austrália foi
considerada referência como modelo de desenvolvimento econômico alternativo
para as naç es emergentes. Distante das áreas
sob influência imediata das grandes potências
mundiais, a Austrália desenvolveu-se de modo
sustentável sobre seu territ rio, de aproximadamente , milh es de km, ocupado por quase 21
milh es de habitantes, em 200 . Sobre esse país
com características continentais, é correto afirmar que:
(01) é considerado uma nação rica, moderna e
desenvolvida, muito mais pelos seus indicadores socioeconômicos, como alto ID e
elevada renda per capita, obtidos nos setores
primário e terciário da economia, do que pela
pu ança de sua indústria, que é pouco diversificada se comparada às potências mundiais.
(02) seus principais parceiros econômicos são os
países pobres do Sudeste Asiático e da Oceania, sobre os quais mantém forte influência
econômica, pois adquiriu status de potência
mundial, ap s sua independência da Inglaterra, ao criar, untamente com o Canadá, a
frica do Sul e a Nova Zelândia, a Comunidade Britânica das Naç es.
(04) originou-se da Comunidade Australiana,
formada pelas seis ex-colônias britânicas,
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tendo adotado, como forma de governo, a
monarquia e, como sistema de governo, o
parlamentarismo atualmente, o chefe de estado é a rainha Elizabeth II, representada por
um governador-geral, e o chefe de governo
é o primeiro-ministro.
(08) devido a condiç es geográficas adversas
à ocupação humana, como a existência
de grandes extens es de desertos no seu
interior e as longas distâncias dos centros
econômicos mundiais, a densidade demográfica tem permanecido baixa houve um
aumento na imigração de europeus, no período p s-guerra e, mais recentemente, de
diversas partes do mundo, porém sob severo
controle do governo.
(16) abrange um con unto de ilhas denominado
Oceania, localizadas no Oceano Pacífico, às quais concedeu autonomia administrativa, e que pertencem à Comunidade
Australiana das Naç es, criada logo ap s a
desocupação do domínio aponês pelas tropas norte-americanas, no final da Segunda
Guerra Mundial.
Gab.
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