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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

CAPÍTULO 2 – Industrialização e meio técnico 

CAPÍTULO 3 – Industrialização e expansão do capitalismo 

CAPÍTULO 4 – Industrialização e expansão do capitalismo: o imperialismo 

CAPÍTULO 5 – Modelo de produção I 

CAPÍTULO 6 – Modelo de produção II 

CAPÍTULO 9 – Tecnologia e Transnacionais 

CAPÍTULO 11 – O desenvolvimento das cidades I 

CAPÍTULO 12 – O desenvolvimento das cidades II 

CAPÍTULO 18 – Formação da União Europeia 

CAPÍTULO 20 – Conflitos e separatismo na União Europeia 

CAPÍTULO 21 – Formação da potencia estadunidense 

CAPÍTULO 22– Os desafios atuais dos Estados Unidos 

 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas deverão 

ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro didático de Ciências e as anotações feitas no caderno, sendo 

também interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios dados 

durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno e as questões devem ser respondidas em 

ordem numérica. 

 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega: no dia da prova final de Geografia 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos 

  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO 2 –  

 

QUESTÃO 1 (Valor - 1,0) 

 

A) Cite e caracterize a fases do capitalismo. 

B) Cite e explique as principais características do capitalismo. 

 

 CAPÍTULO 3 –  

 

QUESTÃO 2 (Valor - 1,0) 

 

A) Explique DIT. 

B) Diferencie a 1ª DIT da DIT Clássica 

C) Explique Taylorismo e como essa organização nas fábricas contribuiu para aumentar a produtividade. 

 

 CAPÍTULO 4 –  

 

QUESTÃO 3 (Valor - 1,0) 

 

A) Relacione a colonização da África com a 2ª Revolução Industrial. 

B) Explique como a Conferência de Berlim contribuiu para os inúmeros conflitos que ocorreram e ainda ocorrem 

na África. 

 

 CAPÍTULO 5 –  

 

QUESTÃO 4 (Valor - 1,0) 

 

A) Explique Globalização. 

B) Cite os efeitos da Globalização nas ultimas décadas. 

C) Cite as principais características do processo de Globalização. 

 

QUESTÃO 5 (Valor - 1,0) 

 

A) Explique empresas transnacionais. 

B) Cite as características do Fordismo. 

C) Explique Keynesianismo. 

 

 CAPÍTULO 6 –  

 

QUESTÃO 6(Valor - 1,0) 

 

A) Explique as principais características do Toyotismo. 

B) Explique neoliberalismo e cite os pontos fundamentais dos que o defendem. 

 

 CAPÍTULO 9 –  

 

QUESTÃO 7 (Valor - 1,0) 

 

A) Explique índice de GINI e pesquise a situação do Brasil. 

B) Explique a regionalização Norte x Sul. 

C) Explique os BRICS e cite seus objetivos.  

 

 

QUESTÃO 8 (Valor - 1,0) 

 

A) Explique FMI e cite as exigências que essa instituição faz ao emprestar dinheiro aos países endividados. 

Aponte uma crítica ao FMI. 

B) Explique paraísos fiscais. 

 

 CAPÍTULO 11 –  

 



QUESTÃO 9 (Valor - 1,0) 

 

Explique os conceitos: urbanização, metrópole, mancha urbana, conurbação, gentrificação. 

 

 CAPÍTULO 12 –  

 

QUESTÃO 10 (Valor - 1,0) 

 

Cite as principais características da urbanização em países subdesenvolvidos e relacione com os problemas urbanos 

oriundos desse processo. 

 

 CAPÍTULO 18 –  

 

QUESTÃO 11 (Valor - 1,0) 

 

A) Cite e explique os tipos de blocos econômicos. 

B) Faça um histórico da formação da União Europeia. 

C) Explique a entrada tardia dos países do leste europeu na União Europeia. 

D) Explique espaço Schengen. 

E)  Analise as pirâmides etárias da União Europeia (pág 55) e explique os futuros problemas que poderão 

ocorrer. 

F) Aponte as causas e consequências da crise imigratória que a Europa vem enfrentando. 

 

 CAPÍTULO 20 –  

 

QUESTÃO 12 (Valor - 1,0) 

 

A) Cite, explique, e localize os dois movimentos separatistas da Espanha. 

B) Explique BREXIT e a preocupação da União Europeia em relação a esse fato. 

 

 CAPÍTULO21 –  

 

QUESTÃO 13 (Valor - 1,0) 

 

A) Cite e explique as duas regionalizações do continente americano. 

B) Relacione o modelo de colonização dos EUA com o presente de superpotência.  

C) Explique e localize: Manufacturing belt – sun belt – Vale do silício 

D) Explique Rust belt. 

 

 CAPÍTULO22 –  

 

QUESTÃO 14 (Valor - 1,0) 

 

A) Explique Guerra ao Terror. 

B) Explique a crise econômica dos estados Unidos em 2008. 

C) Explique as crises sociais nos Estados Unidos. 

 

 

 

 CAPÍTULO 23 –  

 

QUESTÃO 15 (Valor - 1,0) 

 

A) Relacione o modelo de colonização da América Latina com a situação atual de subdesenvolvimento.  

B) Para superar a crise dos anos 80 os países latino-americanos adotaram o Neoliberalismo como solução. Cite as 

medidas adotadas com sua implantação. 

C) Explique o Mercosul e diferencie a participação de países membros plenos de países membros associados. 

 

 

 

 



QUESTÕES FECHADAS 

 

 

 CAPÍTULO 5 –  

  

QUESTÃO 16 (Valor - 1,0) 

  

Em 1929, diversos países, entre eles os Estados Unidos da América, mergulharam em uma crise econômica sem 

precedentes na história do capitalismo até então. Os níveis de desemprego foram alarmantes, tanto nos EUA como 

em muitos outros países. Assim, o economista inglês Jhon Mainard Keynes propôs maior intervenção estatal para 

que o sistema capitalista continuasse a existir. A partir disso, sabemos que Keynes sugere que o Estado seja: 

 

A) minimamente responsável pela população, que deveria garantir sua subsistência e lutar por mais empregos de 

forma autônoma. 

B) totalmente responsável pelo sistema capitalista, por seu controle e desenvolvimento; assim, todos os meios de 

produção passariam a ser controlados pelo Estado. 

C) interventor e regulador da economia, podendo, por exemplo, investir na construção de obras públicas, o que 

geraria empregos, estabilizando a economia e retomando o consumo e a produção nas fábricas. 

D) controlador da economia, principalmente emprestando dinheiro para que as empresas em situação de falência 

pudessem se reerguer. 

E) eliminado do sistema capitalista, que passaria a ser gerenciado pela iniciativa privada em um processo de total 

liberalização da economia. 

 

 CAPÍTULO 9 –  

  

QUESTÃO 17 (Valor - 1,0) 

 

(Uemg) A expansão, em escala planetária, das atividades das multinacionais fez crescer entre essas empresas a disputa 

por partes cada vez maiores de um mercado consumidor atualmente integrado pelo processo de globalização. 

Assinale, a seguir, a alternativa em que NÃO foram apresentados elementos característicos das empresas 

multinacionais. 

A) Diminuição do tamanho das unidades de produção, com o uso de alta tecnologia. 

B) Otimização dos processos de produção, diminuindo, por exemplo, os desperdícios com matérias-primas. 

C) Aumento dos investimentos em marketing e propaganda, divulgando informações a respeito de serviços e 

produtos. 

D) Concentração do processo produtivo e comercial em um único país. 

 

 

 CAPÍTULO 11 –  

  

QUESTÃO 18 (Valor - 1,0) 

 

(UNISC 2014) A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que acontecerão no Brasil, deram início a 

uma série de projetos de revitalização direcionados a determinadas zonas urbanas em cidades como Rio de Janeiro 

(RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM). Um dos possíveis efeitos disto diz 

respeito ao enobrecimento dessas zonas por meio da especulação imobiliária que ocasionará, em muitos casos, a 

valorização de terrenos, casas e apartamentos. Consequentemente, poderá haver uma transformação, pautada em 

condições econômicas, no perfil das pessoas que passarão a viver e a consumir serviços em tais áreas.  

 

Qual alternativa apresenta o nome deste processo?  

 

A) Conurbação.  

B) Macrocefalia urbana.  

C) Gentrificação.  

D) Verticalização.  

E) Urbanização. 

 

 

 



 CAPÍTULO 23 –  

  

QUESTÃO 19 (Valor - 1,0) 

 

Com relação à colonização dos países que integram a América Anglo-saxônica, é correto afirmar que: 

 

A) Não houve diferença entre a colonização da América Anglo-saxônica e da América Latina, pois ambas foram 

colônias de povoamento, ou seja, o principal objetivo da Metrópole era explorar as riquezas naturais da colônia. 

B) Não houve diferença entre a colonização da América Anglo-saxônica e da América Latina, pois ambas foram 

colônias de exploração, ou seja, o principal objetivo da Metrópole era explorar as riquezas naturais da colônia. 

C) Na colonização da América Anglo-saxônica, os colonizadores incentivaram a fixação da população na colônia, 

disponibilizando parte do lucro adquirido na exploração para o desenvolvimento dela. 

D) A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida como colonização de povoamento, pois o principal 

objetivo dos colonizadores era explorar as riquezas naturais da região. 

E) A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida como de exploração, pois um dos objetivos dos 

colonizadores era promover o desenvolvimento das colônias a fim de obter mais lucros com a sua exploração. 

 

 

 CAPÍTULO 11 –  

  

QUESTÃO 20 (Valor - 1,0) 

 

A segregação urbana é consequência direta das relações sociais. Sobre esse tema, avalie as afirmativas a seguir: 

I) A segregação urbana está relacionada a fatores sociais como o processo de divisão e luta de classes. 

II) Uma das características comuns aos espaços segregados é a ausência de infraestrutura, como saneamento básico, 

redes de água tratada e energia, segurança, rede de atendimento de saúde, escolas e creches. 

III) A ausência de equipamentos de lazer, transportes e educação relaciona-se diretamente com as características 

culturais dos habitantes de espaços segregados como as favelas. 

 

Estão incorretas as alternativas: 

 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) Todas as alternativas. 

E) Apenas a alternativa III. 

 


