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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

CAPÍTULO 1 – Estado Nacional e as ordens mundiais. 

CAPÍTULO 2– Formação da Ordem Bipolar 

CAPÍTULO 3 – A Guerra Fria 

CAPÍTULO 4 – Nova Ordem Mundial. 

CAPÍTULO 5 – ONU 

CAPÍTULO 6 – Novas alianças no mundo contemporâneo 

CAPÍTULO 9 – Origens e conflitos no Oriente Médio 

CAPÍTULO 10 – Guerras Árabe x Israelenses 

CAPÍTULO 11 – Questão Palestina 

CAPÍTULO 12 – Irã 

CAPÍTULO 13 – Iraque 

CAPÍTULO 14 – Primavera Árabe 

CAPÍTULO 15 – Colonização e descolonização África 

CAPÍTULO 20 – África do Sul 

CAPÍTULO 24 – China 

 

 

 

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 Geografia 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 1  

 

QUESTÃO 01. (Valor: 1,5 ponto)  

A) Conceitue Nação, território e estado nação 

 

 

 CAPÍTULO 2 -  

 

QUESTÃO 02. (Valor: 1,0 ponto) 

A) Aponte as características da Ordem Bipolar. 

B) Explique: Plano Marshall, Cortina de Ferro, Comecon, OTAN e Pacto de Varsóvia. 

C) Explique a regionalização mundial no contexto da Guerra Fria. 

D) Explique o bloco dos países não alinhados. 

 

 

 CAPÍTULO 3 -  

 

QUESTÃO 03. (Valor: 1,5 ponto) 

 

A) Explique como Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia mundial no período da Guerra 

Fria. 

B) Explique a Guerra da Coréia, Guerra do Vietnã e a Crise dos Mísseis em Cuba. 

 

 CAPÍTULO 4 -  

 

QUESTÃO 04. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A) Diferencie a Nova Ordem Mundial da Ordem bipolar. 

B) Faça um histórico da URSS depois da queda do muro de Berlim. 

C) Explique a regionalização mundial no contexto da Nova Ordem Mundial. 

 

 CAPÍTULO 5 -  

 

QUESTÃO 05. (Valor: 1,5 ponto) 

 

Explique como funciona o Conselho de Segurança da ONU 

 

 CAPÍTULO 6 -  

 

QUESTÃO 06. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A) Cite os países que compõem o G7 e cite seus objetivos. 

B) Cite os países que compõem o G20 e cite seus objetivos. 

C) Cite os países que compõem o BRICS e cite seus objetivos. 

 

 CAPÍTULO 9 -  

 

QUESTÃO 07. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A)  Localize o Oriente Médio e cite sua importância estratégica. 

B) Faça um histórico da ingerência europeia no Oriente Médio.  

C) Explique PAN ARABISMO. 

D)  

 CAPÍTULO 10 -  

 

QUESTÃO 08. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Sobre o conflito árabe x israelense, responda: 

A)  Aponte suas causas. 

B)  Explique a Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Yom Kippur. 



 

 CAPÍTULO 11 -  

 

QUESTÃO 09. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Sobre o conflito árabe x israelense, responda: 

A) Conceitue: intifada, Hamas, OLP e Hamas. 

B)  Explique o papel dos EUA no conflito. 

 

 CAPÍTULO 12 -  

 

QUESTÃO 10. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A)  Refaça a questão 1 da página 62. 

B) Caracterize o Irã antes e depois da Revolução Iraniana em 1979. 

C) Explique a Revolução Iraniana. 

 

 CAPÍTULO 13 -  

 

QUESTÃO 11. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A)  Explique a Guerra Irã x Iraque. 

B)  Explique a questão curda no Iraque. 

C)  Aponte o interesse dos EUA ao apoiar o Iraque na guerra contra o Irã. 

D)  Explique a Guerra do Golfo em 1990. 

E)  Explique a Guerra do Iraque em 2003. 

 

 CAPÍTULO 14 -  

 

QUESTÃO 12. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A)  Explique Primavera Árabe e aponte seu estopim. 

B)  Explique como se deu a Primavera Árabe no Egito. 

C) Explique a origem do Estado Islâmico.  

 

 CAPÍTULO 15 -  

 

QUESTÃO 13. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A)  Explique o neocolonialismo na África e como ocorreu a partilha da África e aponte suas consequências.  

B)  Relacione as duas guerras mundiais com a descolonização da África. 

C) Embora tenha conseguido sua independência a África ainda permanece pouco autônoma. Explique. 

D)  Caracterize a África Subsaariana do ponto de vista politico, cultural, social e econômico.  

 

 CAPÍTULO 20 -  

 

QUESTÃO 14. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A)  Explique a origem do Apartheid e cite algumas leis. 

B) Explique como vivem os negros após o Apartheid. 

 

 CAPÍTULO 24 -  

 

QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A)  Refaça as questões 2 e 3 da página 154. 

B) Explique economia socialista de mercado. 

C)  Sobre as ZEE’s: O que são? Onde se localizam? Qual a importância das ZEE’s para a economia chinesa? 

D)  Sobre a política do filho único: identifique o motivo de sua implantação, as consequências e os motivos que 

levaram o governo chinês a revogá-la.  



 

QUESTÕES FECHADAS 

 CAPÍTULO 3 -  

 

QUESTÃO 16. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A Velha Ordem Mundial: (IFSP) A partir dos anos de 1990, o fim do mundo bipolar e da Guerra Fria significou a 

criação de uma nova ordem que pode ser definida como multipolar. Esta nova ordem 

 

A) significou a eliminação automática dos atritos geopolíticos entre as nações. 

B) promoveu a retomada das divergências ideológicas entre a Europa e os Estados Unidos. 

C) fez surgir vários centros de poder político e econômico no cenário mundial. 

D) somou novas lideranças políticas às duas antigas: Estados Unidos e Reino Unido. 

E) impediu que países do Sul ascendessem economicamente à condição de emergentes. 

 

 CAPÍTULO 9 -  

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A complexa geografia política e a grande diversidade cultural do Oriente Médio, palco de conflitos diversos, 

suscitam um olhar mais atento para os problemas da região. Sobre esse assunto, é correto afirmar 

 

A) trata-se de uma área de confluência de três grandes religiões (Islamismo, Judaísmo e Cristianismo), sendo 

marcada pela disputa do petróleo; além de ser ponto estratégico que liga três continentes, é a região onde vivem os 

curdos, a maior etnia sem território. 

B) os acordos assinados pelos líderes palestinos e israelenses contaram com o apoio de grupos ativistas, como o 

Hezbollah, o Hamas e o Jihad. 

C) as disputas entre Israel e Palestina favoreceram a aproximação do Egito, da Jordânia e da Síria, levando a paz à 

região, e desarticulando, assim, o poderio econômico e ideológico das potências ocidentais sobre a região. 

D) a cidade de Jerusalém, localizada na Cisjordânia, é o ponto de concórdia entre palestinos e israelenses porque 

abriga as principais mesquitas e o Muro das Lamentações. 

E) os conflitos que ocorrem na região são causados exclusivamente por questões de fronteiras e domínios de 

territórios estratégicos no contexto mundial. Na região há predomínio significativo de povos e cultura de origem 

judaica. 

 

 CAPÍTULO 11 -  

 

QUESTÃO 18. (Valor: 1,0 ponto) 

 

(IFBA) 

 

“Os Estados Árabes se consideram em estado de guerra com Israel e, desde 1948, não cessam de proclamar sua 

vontade de lançar os israelitas no mar e de riscar seu Estado do mapa do Oriente próximo (...).” 

 

FRIEDMANN, Georges. Fim do povo judeu? São Paulo: Perspectiva, 1969, p. 243. 

 

Iniciado em 1848, o conflito palestino-israelense constituiu, no Oriente Médio, o que se convencionou chamar de 

Questão Palestina, que está longe de ser resolvida, ainda hoje, e pode ser relacionada à 

 

A) exigência, pelos países do Oriente Médio, de cumprimento do Plano da ONU de Partição da Palestina, que 

criava o Estado Palestino no final da Segunda Guerra Mundial. 

B) incapacidade dos países vencedores da Segunda Guerra de garantir a paz no Ocidente nos anos posteriores ao 

conflito, provocando uma fuga em massa de judeus para a Palestina. 

C) construção de um padrão de instabilidade nas relações internacionais pelo recém-criado Estado de Israel, que 

contava com o apoio dos Estados Unidos, da União Soviética e da ONU. 

D) recusa árabe à partilha da Palestina, imposta pela ONU, que submeteu a maior parte do território ao controle do 

recém-criado Estado de Israel, sem que se respeitasse a soberania dos povos desta região. 

E) extinção oficial do mandato britânico sobre a Palestina, no final da Segunda Guerra, com reconhecimento 

imediato pelos países vencedores da independência de todos os países do Oriente Médio. 

 



 

 CAPÍTULO 20 -  

 

QUESTÃO 19. (Valor: 1,0 ponto) 

 

FGV) De 1948 a 1991, vigorou na África do Sul o regime denominado apartheid. A esse respeito é correto afirmar: 

A) Trata-se de uma política de segregação racial que excluía os negros da participação política, mas lhes reservava 

o livre direito à propriedade da terra. 

B) Trata-se de uma política de segregação racial que previa uma lenta incorporação da população negra às 

atividades políticas do país. 

C) Trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da participação política e restringia 

até mesmo a sua circulação pelo país. 

D) Trata-se de uma política de integração racial baseada na perspectiva ideológica da mestiçagem cultural entre as 

diversas etnias negras. 

E) Trata-se de uma política de segregação racial que propunha a eliminação gradual da minoria negra, como forma 

de garantir a dominação branca. 
 

 

 CAPÍTULO 24 -  

 

QUESTÃO 20. (Valor: 1,0 ponto) 

 

A China e o país mais populoso do planeta e uma potência militar que tem conseguido atrair investimentos 

estrangeiros em grande proporção, sustentando um crescimento econômico que lhe confere um papel estratégico e 

de crescente projeção no cenário mundial. Sobre a China, assinale a alternativa correta. 

 

A) Em 1949 foi proclamada a República Popular da China, sob liderança de Mao Tse-Tung. O capitalismo 

implantado rompeu a dominação colonial e imperialista que havia explorado a China por quase cinco séculos. 

B) A partir do final da década de 1970 o governo toma uma série de medidas econômicas liberalizantes (revolução 

cultural) que propiciaram a abertura e a modernização da economia por meio de uma politica estatal elaborada e 

controlada firmemente pelos líderes do Partido Comunista. 

C) Em busca de prover a demanda de energia no mesmo ritmo do crescimento econômico do país foi construída, no 

rio Yangtze, a usina nuclear de Três Gargantas, que se encontra entre as maiores centrais nucleares do mundo. 

D) A China caracteriza-se pela maior concentração populacional na sua extensa faixa litorânea, local de maior 

dinamismo econômico no país e onde foram criadas as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), áreas específicas para 

a entrada de capital internacional. 

E) No contexto da Nova Divisão Internacional do Trabalho, a China destaca-se por contar com uma mão de obra 

abundante, altamente qualificada e bem remunerada o que favorece seu comercio interno. 


