
 

CONTEÚDO BÁSICO  E EXERCÍCIOS DE GEOGRAFIA – EXAME FINAL – 

9º ANO FUNDAMENTAL II 

 

 Dinâmica demográfica: tendências demográficas: a população e o uso 

dos recursos naturais (produção  de alimentos,distribuição de alimentos, 

revolução verde, transgenia, agrossistemas atuais 

 Produção do espaço europeu 

 Europa : formação socioespacial ( relevo, clima, vegetação, hidrografia) 

 Europa: indústria e ambiente (urbanização, migração, problemas 

ambientais) 

 Federação russa: fim do socialismo, CEI 

 Federação russa: economia e meio ambiente ( economia, recursos 

energéticos – gás e petróleo, problemas ambientais) 

 África: organização do continente africano ( ocupação europeia, 

movimentos de independência, espaço físico, conflitos  e problemas 

ambientais) 

 África : economia e suas regiões ( atividades econômicas, refugiados) 

 China: o gigante asiático ( zees, socialismo chinês) 

 China: população e meio ambiente ( características naturais, economia, 

problemas ambientais, Tibet) 

 Índia: monções, população, conflitos étnicos e políticos – Caxemira,  

 Oriente médio: meio natural, petróleo, religião 

 Oriente médio: Irã, Iraque, Turquia, Israel, conflitos, a questão da água, 

Guerras de Israel. 

 

01. (UEL) Os indicadores demográficos e socioeconômicos têm 
possibilitado avaliar o desenvolvimento da população nas cidades, estados 
ou países. Sobre os indicadores sociais, assinale a alternativa correta. 

a) População absoluta é o índice obtido com base no número de óbitos 
ocorridos durante um ano em uma população pela multiplicação do número 
total da população por mil e dividido pelo número de óbitos. 

b) Taxa bruta de natalidade é o número total de habitantes de um lugar 
diretamente relacionada com a renda familiar per capita, refletindo na 
qualidade da alimentação, higiene e assistência médica. 



c) Taxa de crescimento vegetativo ou natural é a diferença entre a taxa de 
natalidade e a taxa de mortalidade expressa por mil habitantes, verificada 
em uma população de um determinado período, geralmente de um ano. 

d) Taxa de fecundidade é o índice obtido com base no número de 
nascimentos ocorridos durante um ano em uma determinada população, 
podendo ser expresso por mil habitantes ou em percentagem. 

e) Taxa de mortalidade infantil é obtida pelo cálculo da diferença entre a 
taxa de natalidade e a de mortalidade observadas em uma população em 
um determinado período, podendo ser positiva, negativa  

Observe as pirâmides a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

(Disponível em:< http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/04/30/idade4.jpg>. 
Acesso em: 13 jul. 2013.) 

02. (UNICENTRO) Com base na evolução da pirâmide etária no Brasil em 
1960, 2000 e 2010 e nos conhecimentos sobre dinâmica populacional, 
considere as afirmativas a seguir. 

I. A transição demográfica brasileira está se concretizando na atualidade 
devido às altas taxas de natalidade e de fecundidade da população. 

II. A pirâmide de 1960 apresenta um aspecto triangular, indicando que o 
percentual de jovens no conjunto da população era alto nessa década. 

III. O envelhecimento de uma população representa a diminuição 
proporcional da população mais jovem do país, por isso, na pirâmide de 
2010, a diferença da base para o topo foi reduzida. 

IV. Os dados revelam a necessidade de maior investimento das políticas 
públicas nos setores da previdência e da saúde pública voltados para a 
terceira idade. 

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. 

03. (UPE) 

Tendências globais em fecundidade 

A população mundial ultrapassou os 7 bilhões e está projetada para alcançar 9 
bilhões até 2050. Em termos gerais, o crescimento populacional é maior nos 
países mais pobres, onde as preferências de fecundidade são mais altas, onde 
os governos carecem de recursos para atender à crescente demanda por 
serviços e infraestrutura, onde o crescimento dos empregos não está 
acompanhando o número de pessoas que entram para a força de trabalho e 
onde muitos grupos populacionais enfrentam grandes dificuldades no acesso à 
informação e aos serviços de planejamento familiar.  

Fonte: Population Reference Bureau, 2011. 

Com base no texto, é CORRETO afirmar que  

a) b) a pobreza, a desigualdade de gênero e as pressões sociais revelam 
acesso desigual aos meios de prevenção à gravidez, mas não são 
consideradas nos índices demográficos como indicadores da persistente alta 
da taxa de fecundidade no mundo em desenvolvimento.  

b) o aumento do uso de contraceptivos é consideravelmente responsável pelo 
aumento das taxas de fecundidade nos países desenvolvidos. Globalmente, 
cerca de quatro mulheres escolarizadas, sexualmente ativas e na idade 
reprodutiva não adotam o planejamento familiar.  

c) as taxas de nascimento da população mundial têm declinado 
vagarosamente, contudo há grandes disparidades entre as regiões mais e 
menos desenvolvidas, como na África Subsaariana, onde as mulheres têm três 
vezes mais filhos, em média, que as das regiões mais desenvolvidas do 
mundo.  

d) a taxa de fecundidade total é uma medida mais direta do nível de 
longevidade que a taxa bruta de natalidade, uma vez que se refere ao 
envelhecimento da população feminina. Esse indicador mostra o potencial das 
mudanças de gênero nos países.  

e) uma média de cinco filhos por mulher é considerada a taxa de substituição 
de uma população, provocando uma relativa instabilidade em termos de 



números absolutos. Taxas acima de cinco filhos indicam população crescendo 
em tamanho cuja idade média está em ascensão.  

04.(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), 

cujas funções são impedir a acumulação da neve nas copas das árvores e 

reduzir o processo de evapotranspiração, pois as chuvas são raras na região. 

A região, onde essa floresta se desenvolve, possui duas estações do ano bem 

definidas: inverno bastante rígido e verão com temperaturas amenas, em torno 

de 20° C. 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 

 

 

05. A PAC (Política Agrícola Comum) foi um conjunto de medidas adotado para 

ampliar o mercado agrícola e privilegiar a produção interna em detrimento das 

exportações, tornando-se uma das políticas protecionistas mais conhecidas na 

economia agrícola. Essa postura foi adotada: 

http://2.bp.blogspot.com/-fX3ThZn-UQo/Tr-dv8BF7FI/AAAAAAAAC1E/lFwtSRRc7hM/s1600/image017.gif


a) nos Estados Unidos. 

b) nos países do Mercosul. 

c) nos países da União Europeia. 

d) nos países do NAFTA. 

e) no Japão e na China. 

06. Na década de 60, o nacionalismo católico irlandês expressou-se em 

movimentos pacíficos pelos direito civis. A intervenção britânica, com o envio 

de tropas e a ocupação militar iniciada em 1969, conduziu o conflito para um 

novo patamar. O IRA (Exército Republicano Irlandês) deflagrou uma 

persistente campanha terrorista, patrocinando atentados contra alvos britânicos 

militares e civis no Ulster e na própria Inglaterra. A violência na Irlanda já 

completou 25 anos. A partir de 1994 vieram as conversações sigilosas entre os 

governos britânico e irlandês e representantes do SINNFEIN (o braço político 

do IRA), a situação começou a se desanuviar. O cessar-fogo declarado então 

pelo IRA permitiu o início de negociações formais entre as partes. Em 1998, as 

negociações evoluíram, apesar de alguns atentados. Os protestantes, maioria 

da população regional, sentem-se parte da nação britânica e não aceitam ideia 

de separação. Os católicos formam uma minoria regional, mas se consideram 

parte da maioria católica do conjunto da ilha, que encaram como um único 

território. 

O texto refere-se à(ao) 

a) Escócia 

b) Irlanda do Norte 

c) Reino Unido 

d) País de Gales 

e) Grã-Bretanha 

07. O grupo separatista basco ETA anunciou nesta segunda-feira um cessar-

fogo "permanente, geral e verificável", em um comunicado enviado ao jornal 

"Gara", habitual canal de comunicação da organização. O grupo, porém, não 



informou se concordará em entregar suas armas, uma das principais 

exigências do governo espanhol. 

"O ETA decidiu declarar um cessar-fogo permanente e de caráter geral, que 

poderá ser verificado pela comunidade internacional", diz o comunicado. "Este 

é o compromisso firme do ETA com um processo de solução definitivo e com o 

final do confronto armado", acrescenta a nota publicada em inglês, espanhol e 

euskera. 

Último Segundo, 10 jan. 2011. Disponível em: 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo. Acesso em: 05 jun. 2015. 

O ETA integra o movimento separatista da Espanha que luta pela 

independência na região: 

a) da Catalunha 

b) da Navarra 

c) do País Basco 

d) da Galícia 

e) de Madrid 

08. (PUCPR) Monumentos históricos e outras construções são atingidos pela 

_______________________, fenômeno que ocorre especialmente nas grandes 

cidades, nas quais existe grande concentração de indústrias e veículos 

automotores ou ainda onde se localizam usinas termoelétricas. 

 A lacuna acima é CORRETAMENTE preenchida com: 

a) Inversão térmica. 

b) Aurora boreal. 

c) Chuva ácida. 

d) Cinzas vulcânicas. 

e) Enchentes de outono. 

 09. (UEMG) Moscou dá ultimato à Ucrânia e UE ameaça Rússia com sanções 
“Enquanto a Rússia expandia na segunda-feira, 3, seu controle sobre a 
Península da Crimeia, o governo da Ucrânia denunciou um ultimato do Kremlin 
para que as forças do país se rendam e evitem um ataque militar. Em 
Washington, o presidente dos EUA, Barack Obama, passou o dia tentando 



alinhar seus parceiros em busca de uma resposta a Moscou. "A Rússia está do 
lado errado da história", disse Obama(...)”. 
 

 
 
 
A Rússia prossegue com firmeza, em sua estratégia revanchista, com o intuito 
de não ceder às imposições do Ocidente. 
Assinale a alternativa que pode ser uma opção de Putim, indicada pelo número 
1 dentro do mapa: 
 
A) Manter a base naval na Crimeia, região considerada estratégica, na qual os 
russos formam a maioria da população. 
B) Suprimir o fornecimento de gás para a Europa, já que grande parte dos 
gasodutos que levam o produto para a UE e para a Turquia passam pela 
Ucrânia. 
C) Desistir da cooperação com o Ocidente para acabar com a guerra civil na 
Síria. 
D) Fechar o acesso que os EUA utilizam para levar suprimentos e 
equipamentos para suas tropas no Afeganistão. 
 
10. (UEPA) O período geopolítico considerado bipolar se configurou como 

rearranjo do espaço mundial delineado pelas duas nações vitoriosas do 

conflito, os Estados Unidos e a ex-União Soviética regionalizaram a terra não 

em critérios geográficos e sim ideológicos, criando uma disputa inédita, entre 

dois modos distintos de produção. Em relação a essas disputas ideológicas no 

período mencionado, é correto afirmar que o(s) a(s): 

  
a) socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos continentes através 
do convencimento de uma sociedade justa e igualitária, contra os valores 
mercantis do capitalismo. 



b) Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através da articulação com 
alguns países asiáticos como o Japão, que desejava enviar armas nucleares 
para a ex-União Soviética, após a catástrofe que sofrera na segunda guerra 
mundial. 
c) bipolaridade teve como uma das principais lógicas a expansão do 
socialismo, fortemente combatida pelo capitalismo, que tinha como uma de 
suas premissas atenuar os desníveis socioeconômicos entre os países, o que 
foi fortemente combatido pelo capitalismo. 
d) modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas conquistas de 
áreas de influência, ocasionando problemas políticos sem interferência nos 
acordos de não proliferação de armas nucleares. 
e) o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na medida em que a 
Europa, Ásia e América optaram por aderir ao modo de produção capitalista e a 
África, Oceania e Antártida ao socialista. 
 
11. (UNICENTRO) Na URSS, governada por Mikhail Gorbachev, foram 

implementadas reformas denominadas de Perestroika e Glasnost que vieram 

contribuir para o término do bloco socialista. Em relação a essas reformas, 

considere as afirmativas a seguir. 

  
I. A Glasnost possibilitou a transparência dos atos governamentais. 
II. A Perestroika reestruturou e dinamizou o sistema econômico. 
III. A Perestroika aboliu a exigência do partido único comunista.  
IV. As reformas foram executadas pelo presidente Boris Yeltsin. 
  
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. 
  
12. (FMJ)  

1) estabilizou o “equilíbrio de poder” internacional, deslocando as esferas de 

choque para a oposição entre os dois sistemas, conformando os conflitos e 

rivalidades da política mundial;  

2) forjou um novo sistema internacional, cuja lógica articulou as relações entre 

as nações;  

3) constitui-se num conflito ideológico que, propagando-se através da mídia, 

atingiu culturalmente a sociedade e sua conduta. 

  
(L. Lothar C. Hein. www.historia.uff.br.) 
  
O fragmento faz referência 



 
a) à Guerra Fria. 
b) às origens da Primeira Guerra Mundial. 
c) ao Entre-Guerras. 
d) ao avanço nazifascista. 
e) à Descolonização da África e da Ásia. 
  
13. (UDESC) Em 1989 ocorreu a Queda do Muro de Berlim que dividiu a 

cidade de Berlim entre a República Democrática da Alemanha (Alemanha 

Oriental) e a República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental), durante 28 

anos. Sobre as mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX, 

é correto afirmar. 

a) Com as mudanças ocorridas, no final do século XX, nos países do leste 
europeu, os partidos socialistas e os comunistas obtiveram maior participação 
no poder, uma vez que puderam participar das eleições, o que lhes era proibido 
até a década de 90. 
b) A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) trocou o nome para 
Rússia, mas manteve seu espaço geográfico intacto. 
c) Ocorreram várias mudanças no mapa geográfico da Europa com o 
surgimento de novos países como, por exemplo, a República Tcheca, a 
Eslováquia, a Croácia e a Bósnia. 
d) A Alemanha continua dividida entre Alemanha Oriental e Ocidental, com 
governos separados, sendo que somente a Alemanha Ocidental (que tem 
como atual primeira ministra Angela Merkel) faz parte da Comunidade 
Europeia. 
e) O fim do comunismo significou o fim de uma sociedade igualitária, na qual 
toda a população tinha suas necessidades básicas atendidas. 
 
14. “A Guerra Fria está de volta. A ocupação militar russa da Crimeia e os 
preparativos para uma possível anexação da província do sul da Ucrânia 
reavivaram temores, cálculos e reflexos enferrujados desde a queda do Muro 
de Berlim, em 1989 (…). O impasse já está despertando perguntas difíceis 
sobre o equilíbrio entre sanções e diplomacia, estabelecendo testes de 
fidelidade a aliados e aumentando o risco de contágio por outros conflitos e de 
possíveis guerras por procuração”. 
 
O Globo, 18 mar. 2014. Acesso em: 14 ago. 2015 (adaptado). 
 
O risco de um retorno à Guerra Fria, com a possível volta do cenário bipolar, 
estabelece-se: 
 
a) pela oposição imperialista e política das frentes russas e norte-americanas. 
 
b) pela importância do papel da Ucrânia no poderio nuclear mundial. 
 
c) pelo choque entre o crescimento econômico russo e a crise financeira dos 
EUA. 
 



d) pelo apoio incondicional da China à Rússia, tal qual ocorreu ao longo da 
Guerra Fria. 
 
e) pela disputa entre Rússia e Estados Unidos pela influência sobre a União 
Europeia. 
 
15. (Mackenzie) Em 2003, o governo russo convocou um plebiscito para definir 
o futuro político da Chechênia. A maioria dos votantes apoiou a permanência 
da Chechênia no interior da Federação Russa. Esse resultado foi entendido 
pelo governo russo como apoio explícito dos chechenos às propostas de 
Moscou, que tem interesses para manter esse território sob seu controle. 
 
A respeito desses interesses, analise as afirmativas I, II, III e IV a seguir. 
 
I. Interesse ambiental, pelo território em que se encontra, às margens do Mar 
de Aral, fonte de recurso hídrico para o abastecimento de água potável à 
população urbana de Moscou. 
II. Interesse econômico, por ser esse território cortado por dutos, levando o 
petróleo extraído na Bacia do Cáspio para os portos russos do Mar Negro. 
III. Interesse geopolítico, pois uma Chechênia independente estimularia outras 
repúblicas autônomas da Federação Russa a tentar seguir o mesmo caminho. 
IV. Interesse cultural-religioso, pois uma Chechênia livre promoveria o 
recrudescimento do fundamentalismo islâmico na região, levando grupos de 
fanáticos a se expandirem por outras áreas autônomas da Rússia asiática. 
 
Estão CORRETAS 
 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 

16.  (UERN - adaptada) As figuras a seguir representam tipos climáticos 

predominantes no Sul e no Sudeste asiático. 

 

As imagens retratam monções de: 

 a) verão (chuvosa) e de inverno (seca). 



 b) verão (seca) e de inverno (chuvosa). 

 c) inverno (chuvosa) e de verão (seca). 

 d) inverno (seca) e de verão (chuvosa). 

17. (GV) Ventos que sopram de Outubro a Março do continente para o oceano, 

e no sentido contrário de abril a setembro, carregados de umidade, marcam, de 

forma contrastante, o regime de chuvas: 

a) no trecho equatorial da América do Sul; 

b) na costa ocidental da África; 

c) no litoral do Pacífico, América do Norte; 

d) no Atlântico Norte, entre EUA e Canadá; 

e) na Ásia de Sudeste. 

18. (UNIFICADAS) A opinião pública internacional, constantemente, se vê 

abalada pelas notícias sobre o fantasma da fome que ameaça a milhões de 

africanos. A interrupção da produção por guerras civis e golpes de estado é 

uma das causas. Mas, também, há o risco de que a fome se alastre, em virtude 

do avanço de processos de desertificação, o que se verifica, já em estado 

avançado, na área imediatamente ao sul do Saara, conhecida como:                                  

a) Sahel. 

b) Magreb.  

c) Atlas. 

d) Benguela. 

e) Kalahari. 

19. (CESGRANRIO) A África dispõe para um futuro processo de 

industrialização de grandes concentrações de recursos naturais exceto: 

a) extração florestal 

b) petróleo 

c) carvão 

d) cobre 



e) diamante 

20. (FGV) Nos últimos anos intensificou-se o processo de libertação dos países 

mais ricos da África, sendo bastante reduzida a dominação branca. São 

exemplos dessa dominação: 

a) Líbia e Moçambique 

b) Etiópia e Marrocos 

c) República da África do Sul 

d) Somália e Nigéria 

e) Egito e Zaire 

21.(UFTM) Um sistema agrícola singular é caracterizado pela existência de 

pequenas comunidades de agricultores, que, organizados em aldeias, praticam 

a policultura. Esse sistema, além da geração de produtos básicos para 

consumo próprio e para o mercado interno, concentra-se em um produto 

voltado exclusivamente para exportação. Apesar de praticada em moldes 

tradicionais, com baixa tecnologia e produtividade, a policultura se sustenta 

pelas rendas geradas com o produto de exportação, que tem como destino 

mercados com população de alta renda. 

Um exemplo desse sistema agrícola é o da produção e consumo 

(A) do cacau, matéria-prima para o chocolate, exportado por alguns países da 

África para o mercado europeu. 

(B) da coca, produzida nos países andinos e que tem como destino os países 

vizinhos mais ricos: Brasil e Argentina. 

(C) do chá, que desde o século XIX se mantém como principal produto de 

comércio entre a Índia e a Inglaterra. 

(D) do algodão, matéria-prima da indústria têxtil, exportado em grande escala 

do Brasil para os Estados Unidos. 

(E) do milho, sustentáculo dos países do sudeste asiático e que tem como 

produtor a Índia. 

22. “O conflito de Darfur é um conflito armado em andamento na região de 

Darfur, no oeste do Sudão, que opõe principalmente os Janjaweed (milicianos 

recrutados entre os baggara) e os povos não-árabes da região. O governo 

sudanês, liderado pelo general Omar Hassan AL-Bashir, embora negue 

publicamente que apóia os Janjaweed, tem fornecido armas e assistência”. 



“ A Criação do Estado Independente do Sudão do Sul é realizada após 12 anos 

de guerra civil e deixou 1,5 milhão de mortos. Em janeiro de 2011, 99% dos 

eleitores do Sudão do Sul votaram a favor da separação da região”. 

Disponível em http://www.oficinadoestudante.com.br/site_novo/ tira-

duvidas.php?codigo=2708 Acesso em: 30 ago. 2014 clip_image004 

 

Disponível em http://unpolicebrasil.blogspot.com.br/2012/07/ sudao-do-sul-1-

aniversario-de.html Acesso em : 30 ago. 2014 

 

Os conflitos na região descrita no mapa acima já provocaram muitas mortes. 

Sobre estes conflitos, é correto afirmar que 

I. o conflito que resultou na divisão do Sudão em 2011 ocorreu entre o Norte 

(cristão e animista) e o Sul (árabe e muçulmano). 

II. o conflito na região de Darfur é de natureza étnico-cultural. 

III. o Sudão do Sul nasceu em 2011 como um dos países mais pobres do 

mundo, com a maior taxa de mortalidade materna, com a maioria das crianças 

fora da escola e com um índice de analfabetismo que chega em 84% entre as 

mulheres. 

IV. a maior parte dos campos petrolíferos concentra-se no Sudão do Sul 

próximo à fronteira. Já as refinarias localizam-se no Sudão do Norte, e os 

oleodutos atravessam o Norte para o petróleo ser exportado através do Mar 



Vermelho. Estes fatores têm levado a instabilidades na região, e analistas 

temem a retomada da guerra civil. 

Estão corretas apenas 

a) II e IV. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 

23. ENEM.  “No final da semana passada a epidemia de ebola na África do 

Oeste atingiu uma cifra sinistra. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o número de mortos pela doença ultrapassou 3 mil pessoas, num total 

de 6.574 casos suspeitos ou confirmados. Um estudo feito pelos Centers for 

Disease Control (CDC), rede de órgão do governo americano, cuja sede se 

encontra perto de Atlanta, indica que a cada 30 dias o número de novos casos 

diários de ebola triplica. Na hipótese mais pessimista haveria 1,4 milhões de 

pessoas contaminadas na África do Oeste, no próximo mês de janeiro.” 

(Luiz Felipe de ALENCASTRO. O ebola é um desafio da saúde pública no  

século 21.http://noticias.uol.com.br/blogs-ecolunas/ coluna/luiz-felipe-alencastro 

/2014/09/29/o-ebola-e-umdesafio-da-saude-publica-no-seculo-21.htm, 

29/09/2014) 

Considerando essa epidemia e as condições geográficas das regiões onde ela 

se origina pode ser afirmado que 

a) ela está restrita apenas às zonas rurais e mais florestadas (que no caso da 

África são bastante habitadas), pois seus agentes transmissores não 

sobrevivem em ambientes urbanos. 

b) a falta de meios e ações preventivas, assim como de assistência nas 

concentrações urbanas dos países do oeste africano, aumenta o risco de a 

epidemia ganhar outras localidades do planeta. 

c) a baixa conexão entre a África e outros continentes, que implica uma 

movimentação mínima das pessoas desses países, diminui o risco de essa 

epidemia atingir outras partes do mundo. 

d) essa doença é própria dos climas tropicais e sua área possível de expansão 

terá de ter as mesmas características, o que elimina os riscos dessa epidemia 

no hemisfério norte temperado. 



e) ela está confinada a apenas alguns países africanos, pois a circulação 

intracontinental é ínfima por falta de ligações geográficas, logo não há risco de 

essa doença se espalhar no continente. 

24. (Unifesp-SP) Assinale a alternativa que relaciona corretamente a tabela 

com alterações verificadas na China.     

 

 

                 Exportações(%)       1974      1986     2000 

                  Agricultura                42,4       16,2      7,8 

                  Energia                     16,3        8,4        2,8 

                  Manufatura               47,5        71,4      87,3 

                  L´État du monde, 2001. 

Nas últimas décadas, o país 

a) transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos 

industrializados, com participação de capital externo. 

 b) passou por uma abertura comercial que resultou no incremento do mercado 

interno, em detrimento das exportações. 

c) democratizou-se, a ponto de garantir acesso a bens manufaturados à 

população chinesa. 

d) diminuiu a venda de produtos agrícolas, em função da maciça migração do 

campo para suas principais cidades. 

e) baixou suas vendas de produtos energéticos para fornecer energia a 

Taiwan, que considera seu território. 

25.  (FUVEST) Observe os gráficos. 



 

Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, assinale a alternativa 

correta. 

a) O comércio bilateral entre China e África cresceu timidamente no período e 

envolveu, principalmente, bens de capital africanos e bens de consumo 

chineses. 

b) As exportações chinesas para a África restringem-se a bens de consumo e 

produtos primários destinados a atender ao pequeno e estagnado mercado 

consumidor africano. 

c) A implantação de grandes obras de engenharia, com destaque para rodovias 

transcontinentais, ferrovias e hidrovias, associa-se ao investimento chinês no 

setor da construção civil na África. 

d) O agronegócio foi o principal investimento da China na África em função do 

exponencial crescimento da população chinesa e de sua grande demanda por 

alimentos. 

e) O investimento chinês no setor minerador, na África, associa-se ao 

crescimento industrial da China e sua consequente demanda por petróleo e 

outros minérios. 



26. (VUNESP) No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de t/ano, tornou-se o 

principal emissor mundial de gases-estufa, superando os Estados Unidos (5,8 

bilhões de t/ano), segundo dados divulgados pela ONU em 2008. 

Assinale a alternativa que contém um dos fatores do aumento chinês de 

emissões de gases-estufa. 

a) Desmatamento acelerado em todo o país para o cultivo de arroz irrigado. 

b) Geração de energia, principalmente por queima de carvão mineral, o mais 

poluente dos combustíveis fósseis. 

c) Matriz energética baseada apenas no petróleo, por ser um dos principais 

produtores mundiais. 

d) Maior frota mundial de veículos agrícolas, o que a coloca como uma das 

agriculturas mais mecanizadas da Ásia. 

e) Grande aumento da área de pastagens em todo o país, para atender ao 

mercado asiático de carne. 

 

27. (UNAMA) Há 20 anos, quando o Acordo de Oslo foi assinado, o mundo 

enxergou na fotografia do aperto de mão entre o premiê israelense Yitzhak 

Rabin e o líder palestino Yasser Arafat, mediado pelo presidente americano Bill 

Clinton, um indício de que a paz estava próxima entre judeus e palestinos. 

 

 

 

A figura e o texto fazem referência ao Acordo de Oslo, assinado em 13 de 



setembro de 1993. Sobre este acordo, é correto afirmar que 

a) foi determinante para limitar as áreas territoriais de atuação de Israel, 
principalmente no que diz respeito aos territórios conquistados e ocupados nas 
guerras de Suez e dos Seis Dias. 

b) apesar de não ter obtido a paz entre palestinos e judeus, proporcionou a 
devolução dos territórios da Península do Sinai para o Egito, as Colinas de 
Golan para a Síria e a faixa de Gaza para os palestinos. 

c) proporcionou o reconhecimento recíproco de Israel e da OLP (Organização 
para libertação da Palestina) como representante do povo palestino, prevendo 
também a devolução da Faixa de Gaza e da Cisjordânia para os palestinos. 

d) ratificou o Acordo de Camp David, de 1979, devolvendo para a autoridade 
palestina os territórios de Gaza, das Colinas de Golan e da Península do Sinai. 

28 . (UDESC) Analise as proposições sobre Israel e Palestina. 

I. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus 
começaram a comprar terras na Palestina. Na década de 30, milhares de 
judeus já viviam nesta região. 

II. O primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o 
que se convencionou chamar de Guerra dos Sete Dias. 

III. A mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina, durante o século 
XX, aconteceu em 1993. O acordo foi assinado entre Yasser Arafat, líder da 
OLP (Organização para a Libertação da Palestina), e o primeiro ministro de 
Israel, Yitzhak Rabin. 

IV. Em 2000, nova tentativa de paz foi negociada pelos EUA, sem sucesso, 
dando início à segunda intifada, o levante armado palestino. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

29. (ESPM) No momento em que Israel e palestinos retomaram negociações 
de paz, após quase três anos de interrupção, cabe lembrar um momento 
referencial para essa questão. Encerrada a Segunda Guerra Mundial e sob o 
impacto da revelação dos horrores dos campos de concentração nazistas na 



Europa, na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1947 foi 
aprovada a resolução no. 181 que recomendava: 

a) a confirmação mandato de ocupação britânica em toda a Palestina, onde 
deveriam viver como súditos britânicos tanto judeus como palestinos; 

b) a partilha da Palestina em dois Estados, um árabe e um judeu; 

c) a concessão de todo o território da Palestina para a criação de um Estado 
judeu; 

d) o reconhecimento do direito dos árabes muçulmanos ao território da 
Palestina, negando qualquer direito aos judeus; 

e) o estabelecimento de um mandato da ONU sobre o território da Palestina a 
partir daquela data. 

30 . (UFRR) “Em pleno seculo XXI, as religioes continuam tendo grande 

influência no contexto social e cultural de diversos países e em amplas regiões 

do planeta. O poder da fé é de tal magnitude que é capaz de influir em 

aspectos políticos, sociais e econômicos de nações cujas autoridades, leis ou 

fronteiras são fortemente delimitadas por questões religiosas. Além disso, 

variados conflitos no mundo nos últimos tempos têm sua origem em 

divergências religiosas. (...) Jerusalém é a cidade sagrada de três grandes 

religiões (...). Os três credos têm em Jerusalém marcos básicos de sua 

doutrina e de sua historia.” 

(In.: Atlas Geográfico Mundial ― para conhecer melhor o mundo em que 
vivemos ― vol.01 

Mundo. Barcelona: Editorial Sol 90, 2005.) 

O texto acima apresenta Jerusalém como a cidade sagrada de três religiões. 
São elas: 

a) judaísmo, hinduísmo e islamismo 

b) judaísmo, cristianismo e islamismo 

c) judaísmo, budismo e islamismo 

d) judaísmo, confucionismo e islamismo 

e) judaísmo, xintoísmo e islamismo 

GABARITO 

 



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C E C D C B C C B A D A C E B A E A D C 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A E B A E B C B B B 

 

 

 


