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1. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

→ Capítulo 2 – O Capitalismo - Frente A - Páginas 21 a 32. (Livro 1) 

→ Capítulo 6 – A Economia dos Estados Unidos – Frente A - Páginas 87 a 108. (Livro 1) 

→ Capítulo 7 – A União Europeia – Frente A - Páginas 7 a 30. (Livro 2) 

→ Capítulo 11 – A Economia Latino-Americana  – Frente A  - Páginas 101 a 122. (Livro 2) 

→ Capítulo 2 – Geografia Agrária – Frente B - Páginas 125 a 150. (Livro 1) 

→ Capítulo 3 – Urbanização – Frente B - Páginas 151 a 180. (Livro 1) 

→ Capítulo 4 – O Crescimento Demográfico - Frente B - Páginas 181 a 213. (Livro 1) 

→ Capítulo 5 – Migrações – Frente B - Páginas 125 a 144. (Livro 2) 

→ Capítulo 6 – A Economia Brasileira no Neoliberalismo - Frente B - Páginas 145 a 160. (Livro 2) 

 

02. ORIENTAÇÕES 
 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

→ Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

→ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

→ Estudando o conteúdo no livro didático com o auxílio dos respectivos mapas, gráficos e tabelas. 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
 

Trabalho – Valor: 20 pontos  

 Data de entrega: 17/12/2019 (no dia da prova final de Geografia) 

Prova – Valor: 80 pontos 

 A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 objetivas. 

INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 
 

1. Não é necessário copiar as questões.  

2. Numere as respostas seguindo a mesma ordem da folha e destacando bem os números e os itens das 

questões. 

3. O trabalho pode ser digitado, porém, se fizer manuscrito não dê respostas a lápis. Use caneta azul ou preta. 

4. Entre uma questão e outra salte duas linhas e entre os itens uma linha. 

5. Nas questões de múltipla escolha, copie a opção considerada como resposta. 

6. Respostas completas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

7. Faça o exercício com atenção e não copie dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de aprender a 

matéria é resolvendo os exercícios. 
 

 



Capítulo 2 – O Capitalismo - Frente A - Páginas 21 a 32. (Livro 1) 

 

QUESTÃO 01. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique os fundamentos do Capitalismo.  

 

QUESTÃO 02.  (Valor: 1,0 ponto) 
Explique as contradições e crises existentes no capitalismo. 

 

Capítulo 6 – A Economia dos Estados Unidos – Frente A - Páginas 87 a 108. (Livro 1) 

QUESTÃO 03.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique a industria nos EUA e sua localização 

b) Explique a agricultura nos EUA e sua localização 

c) Explique a Doutrina Monroe. 

 

A União Europeia – Frente A - Páginas 7 a 30. (Livro 2) 

 

QUESTÃO 04.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique as etapas de formação da União Europeia. 

b) Aponte os motivos da Crise Europeia. 

c) Explique o Brexit. 

 

QUESTÃO 05.  (Valor: 1,0 ponto) 

Explique as principais ações a partir do Tratado de Maastricht. 

 

Capítulo 11 – A Economia Latino-Americana  – Frente A  - Páginas 101 a 122. (Livro 2) 

 

QUESTÃO 06.  (Valor: 1,0 ponto) 

Explique a formação do MERCOSUL. 

 

QUESTÃO 07.  (Valor: 1,0 ponto) 

Explique a formação da ALCA. 

 

QUESTÃO 08.  (Valor: 1,0 ponto) A década de 90, sobretudo a primeira metade, é reconhecida como um período 

de estabilidade da economia e de avanços sociais importantes, no Brasil. 

  

Analise as proposições sobre a década de 90 e as questões correlatas. 

I. De maneira geral pode-se inferir que a implantação da nova moeda – o Real, e o controle da inflação permitiram 

aumento do consumo e dos índices de desenvolvimento humano, diminuição da pobreza, melhor distribuição de 

renda. 

II. Certamente, pode-se afirmar que houve avanços sociais importantes no Brasil, mas a década de 90 também foi 

marcada por conflitos e lutas travadas em prol de direitos e ampliação de conquistas sociais. A exemplo, foram as 

lutas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), dos movimentos em defesa dos indígenas, 

movimentos negros, feministas, afrodescendentes e ecologistas. 

III. A década de 90 também foi marcada por crises. A exemplo, a crise econômica internacional no final da década 

que colocou a economia brasileira em dificuldades; a ocorrência de privatizações controversas e o crescimento do 

défict público. 

IV. Na década de 90, inserção do país na ordem política internacional, os principais pontos da política externa 

pautavam-se no cultivo de relacionamento pacífico com os países vizinhos e na política de fortalecimento das 

relações regionais e conjuntas, como as voltadas ao Mercosul e à União Europeia, dentre outras. 

  

Assinale a alternativa correta. 

  

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 



Capítulo 2 – Geografia Agrária – Frente B - Páginas 125 a 150. (Livro 1) 

QUESTÃO 09. (Valor: 1,0 ponto) 
Explique as causas da concentração fundiária no Brasil. 

 

QUESTÃO 10. (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique as principais relações de trabalho no campo. 

b) Aponte as causas do modelo agropecuário urbano-industrial no Brasil. 

 

Capítulo 3 – Urbanização – Frente B - Páginas 151 a 180. (Livro 1) 

 

QUESTÃO 11. (Valor: 1,0 ponto) Leia o texto a seguir. 

  

Segundo a Globalization and World Cities Study Group & Network, atualmente são reconhecidas mais de 50 

cidades globais no planeta, divididas em três grupos, por grau de importância, Alfa, Beta e Gama. 

  

(Adaptado de: INFOESCOLA. Cidades Globais. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/ cidades-

globais.htm>. Acesso em: 23 jun. 2013.) 

  

Sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. 

a) Aplica-se à junção de duas ou mais metrópoles nacionais, com elevado tráfego urbano e aéreo internacionais. 

b) Aplica-se às cidades em áreas de conurbação com os maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

planeta. 

c) Define-se por cidades que possuem elevados índices de emprego e renda e que atraem imigrantes de várias 

partes do mundo. 

d) Refere-se aos centros de decisão e locais geográficos estratégicos, nos quais a economia mundial é planejada e 

administrada. 

e) Refere-se a um conjunto de regiões metropolitanas, que formam áreas com maior número de população do 

planeta. 

 

Capítulo 4 – O Crescimento Demográfico - Frente B - Páginas 181 a 213. (Livro 1) 

 

QUESTÃO 12. (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique o conceito de transição demográfica. 

b) Explique a evolução da estrutura etária no Brasil.  

c) Explique IDH e PIB. 

 

QUESTÃO 13. (Valor: 1,0 ponto) Analise o gráfico a seguir. 

  

 
(Disponível em: <http://www.geomundo.com.br>. Acesso em: 13 jul. 2013.) 

  

A partir do século XVIII, com a evolução e o desenvolvimento do capitalismo, o crescimento demográfico deixou 

de ser visto como um fator negativo e passou a ser estudado como elemento positivo, visto que, com o aumento do 

número de pessoas, haveria também mais consumidores. Em meio a esse contexto social e econômico, o 

economista inglês Thomas Robert Malthus formulou e publicou sua teoria demográfica. 

  

De acordo com a teoria malthusiana e com o gráfico que a representa, considere as afirmativas a seguir. 

   

 
 

 

 

 

 



I. Atualmente,asprevisõesdeMalthusseconcretizaram,jáque,noúltimoséculo,apopulaçãoduplicou a cada 25 anos e a 

produção de alimentos não acompanhou esse crescimento, o que é confirmado pelo aumento da fome no mundo. 

II. Malthus afirmava que o aumento das áreas cultivadas com alimentos era limitado e que, por outro lado, a 

população cresceria sem parar. Como consequência, ocorreria fome devido à falta de alimentos para abastecer essa 

crescente população. 

III. Malthus afirmava que o crescimento da população ocorria em um ritmo muito mais acelerado que o 

crescimento da produção de alimentos. Segundo ele, a população crescia em progressão geométrica e tenderia a 

duplicar a cada 25 anos, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. 

IV. Thomas Malthus, além de economista, era Pastor da Igreja Anglicana, que era contrária à utilização de métodos 

anticoncepcionais, por isso propunha que só tivessem filhos aquelas pessoas que possuíssem terras cultiváveis. 

  

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

Capítulo 5 – Migrações – Frente B - Páginas 125 a 144. (Livro 2) 

 

QUESTÃO 14. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique os principais tipos de migrações. 

 

QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto) 

 Um dos fenômenos mais característicos da I República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930, 

houve o ingresso de milhões de imigrantes no país. Os dois grupos mais representativos, em termos numéricos, 

durante esse período, foram 

  

a) italianos e portugueses. 

b) portugueses e espanhóis. 

c) espanhóis e alemães. 

d) alemães e japoneses. 

e) italianos e alemães. 

 

QUESTÃO 16. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique as causas e origens dos fluxos atuais de migrações que procuram o Brasil. 

 

Capítulo 6 – A Economia Brasileira no Neoliberalismo - Frente B - Páginas 145 a 160. (Livro 2) 

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique as consequências da globalização no Brasil. 

 

QUESTÃO 18. (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique o desmonte do Estado desenvolvimentista no Brasil. 

b) Caracterize os governos Collor, FHC e Lula. 

 

QUESTÃO 20. (Valor: 1,0 ponto) 

“O fundamento da nova ordem econômica é a liberdade dos indivíduos. Mas o que se vê é sua destruição: a 

violência do desemprego, a precariedade da sobrevivência física, o medo da insegurança: o homem passou a temer 

o futuro. O reinado do mercado implica o reinado do consumidor, o substituto comercial (despolitizado) do 

cidadão: o bem público é o bem privado, a coisa pública é a coisa privada. Dizem que as fronteiras entre Estados já 

não funcionam, mas os trabalhadores não têm livre trânsito. Ao livre fluxo de mercadorias (no sentido Norte-Sul) e 

do capital não corresponde o livre-trânsito de homens; a mão-de-obra farta das antigas colônias e os conflitos 

religiosos, estimulados, alimentam na Europa e em todo o mundo políticas migratórias racistas e discriminatórias. 

Importam-se empresas e mercadorias; exportam-se empregos e territórios. 

  

E, em nome do mercado e da liberdade, do livre-câmbio e do neoliberalismo, temos o monopólio absoluto ou mais 

perfeito (e não estamos em face de uma contradição em termos): 

  



O monopólio estatal pelo Estado único. 

O monopólio da economia. 

O monopólio do mercado. 

O monopólio dos valores. 

O monopólio da informação e, finalmente, o monopólio da violência e da guerra.” 

 

(Roberto Amaral, Civilização e barbárie. Texto editado) 

  

No Brasil, as idéias relacionadas à “nova ordem econômica”, ao “reinado do mercado” e à “exportação de 

empregos”, às quais o autor do texto se refere, caracterizaram “Planos Econômicos” nos governos dos presidentes: 

  

a) Fernando Collor e de Fernando Henrique Cardoso. 

b) Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio Lula da Silva. 

c) João Batista Figueiredo e Jânio Quadros. 

d) João Goulart e Fernando Collor. 

e) José Sarney e Itamar Franco 

 

A PROVA FINAL NÃO SERÁ LIMITADA A RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS LISTADOS NO  

TRABALHO. 

 


