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Q.01
Década de 1960

Década de 1990

Fonte: Adap. Carnat, 1998.

Analise os croquis cartográficos e caracterize a organização da economia mundial em cada
período indicado.

Q.02
Durante o conflito com o Afeganistão, as forças militares terrestres dos Estados Unidos penetraram
em áreas de difícil acesso devido às características do relevo.
Explique os processos que modelaram o relevo dessas áreas, focalizando:
a) sua gênese.
b) o intemperismo predominante na região.

Q.03
“A Espanha enfrentou no final de semana uma das maiores avalanches de imigrantes ilegais em
toda a sua história. Em 48 horas, foram interceptadas cerca de 800 pessoas que chegaram à costa
do país em barcos ou botes infláveis. A maioria é composta por marroquinos e subsaarianos”.
Fonte: Folha de S. Paulo, 21/08/01.

A partir do texto, responda:
a) Que características geográficas facilitam o ingresso ilegal em território espanhol a partir do
Marrocos?
b) Que razões levam as populações marroquina e subsaariana a deixar seus países de origem e
que motivos as atraem para a Espanha?
Q.04

Partes da Convenção de Mudanças Climáticas

Partes do Protocolo de Kyoto

Fonte: Adap. Ribeiro, 2001.

Analise os mapas e responda:
a) Por que a Convenção de Mudanças Climáticas foi ratificada pela maioria dos países e o
mesmo não aconteceu com o Protocolo de Kyoto?
b) Quais perspectivas de comércio internacional são abertas para o Brasil com o Protocolo de
Kyoto?

Q.05

Fonte: Pitte, 1998.

Observe a foto e analise a paisagem urbana muitas vezes presente em países de industrialização
tardia.
Explique:
a) A ocupação urbana.
b) A situação ambiental.
Q.06

1- “Uma região desbravada pela tecnologia moderna”.
2- “Cresce o PIB no Centro-Oeste”.
3- “Centro-Oeste já colhe 40% dos grãos da safra nacional”.

Fonte: Adap. Estado de S.Paulo, 29/10/01 e 25/11/01.

Analise o mapa e considere as informações apresentadas.
a) Discorra sobre as condições naturais dessa região e justifique sua transformação com base na
primeira frase: “Uma região desbravada pela tecnologia moderna”.
b) Justifique as mudanças que fizeram com que a terra deixasse de representar apenas uma
modalidade de investimento e passasse a ser um fator de produção.

Q.07

Espaço Geográfico Brasileiro

Fonte: Adap. Simielli, 2000.

Utilizando conceitos geográficos elabore uma legenda para o mapa.
(Complete a legenda na página ao lado)

Q.08

Explique o povoamento e o modelo agrícola das regiões I e II
do Rio Grande do Sul.

Fonte: Adap. Heidrich, 1998.

Q.09
As nações de grande extensão territorial têm nas hidrovias e ferrovias o centro de seus sistemas
de transportes.
No caso brasileiro, a ênfase é dada ao sistema rodoviário, responsável por 96% do movimento de
passageiros e por 63% do transporte de carga.
a) Explique a predominância do transporte rodoviário no Brasil.
b) Qual a região de maior densidade viária e de maior fluxo de transporte considerando as cinco
grandes regiões do IBGE? Justifique.

Q.10

Fonte: Adap. Simielli, 2000.

Correlacione os mapas apresentados, quanto à questão indígena no Brasil.
a) Analise a relação entre a área das terras e as populações indígenas nas regiões I e II.
b) Discorra sobre os tipos de conflitos existentes nas regiões assinaladas.
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