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1. (Uerj 2014)  Uma das contradições que afetam as sociedades africanas é a não 
correspondência entre as fronteiras territoriais dos diversos Estados-nacionais e as divisões 
entre grupos étnicos locais, como se observa no mapa abaixo: 
 

 
 
Na maioria dos países africanos, essa contradição provoca, principalmente, o seguinte efeito:  
a) deficit comercial    
b) instabilidade política    
c) degradação ambiental    
d) dependência financeira    
   
2. (G1 - cftmg 2014)   
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Sobre as características naturais dos espaços destacados na imagem, afirma-se que 
 
I. a região mediterrânea apresenta vegetação variada e verões úmidos. 
II. os desertos possuem reduzida rede fluvial ativa e modestas precipitações anuais. 
III. a área equatorial exibe baixa evapotranspiração e temperaturas elevadas. 
IV. o domínio tropical concentra fauna de grande porte e vegetação com troncos retorcidos. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e IV.    
d) III e IV.    
   
3. (Ufrn 2013)  Os mapas a seguir apresentam duas formas de regionalização do continente 
americano. 
 

 
 
Considerando que a regionalização do espaço geográfico se realiza a partir de diferentes 
critérios, a divisão regional desse continente representada no  
a) mapa 2 está definida a partir de aspectos físico-ambientais.    
b) mapa 1 está baseada em elementos político-territoriais.     
c) mapa 1 está definida a partir de aspectos socioeconômicos.     
d) mapa 2 está baseada em elementos histórico-culturais.    
   
4. (Uerj 2012)  O Ministério da Saúde do Haiti informou que 4.030 pessoas morreram até 24 de 
janeiro de 2011, em decorrência da epidemia de cólera. A situação se agrava, pois o país ainda 
busca a reconstrução depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010, que devastou a capital 
Porto Príncipe e outras cidades importantes. 
 

Adaptado de http://operamundi.uol.com.br, 28/01/2011 
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As diferenças entre a reparação dos efeitos das catástofres ocorridas no Japão e no Haiti estão 
relacionadas, respectivamente, a:  
a) desenvolvimento tecnológico − IDH baixo    
b) mão de obra qualificada − economia de base agrícola    
c) centralismo estatal − recursos internacionais escassos    
d) distribuição equilibrada de renda − criminalidade elevada    
   
5. (Uepb 2013)  Associe a Coluna 1, em que estão indicadas algumas das montanhas mais 
importantes da Europa, às suas localizações e algumas características, descritas na Coluna 2.  
 
 

Coluna 1 Coluna 2 
(1) Pirineus (     ) Montanhas de formação recente, que ficam entre o mar 

Negro e o mar Cáspio, abrigam climas responsáveis pela 
presença de florestas, mas também de estepes e povos 
étnica e culturalmente muito diversos. 

(2) Urais (     ) Cordilheira considerada uma fronteira natural entre a 
Península Ibérica e a França, na qual se encontra 
localizado o pequeno principado de Andorra.  

(3) Alpes (     ) Dobramentos modernos de maior destaque na Europa, 
ocupam a região central deste continente, com grande 
destaque nos territórios suíço e austríaco. 

(4) Cáucaso (     ) Relevo de formação recente que se alonga pelos 
territórios dos países denominados de leste europeu, tais 
como Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia.  

(5) Cárpatos (     ) Maciço antigo, localizado na Rússia, considerado como a 
fronteira física entre a Europa e a Ásia. 

 
 
Assinale a sequência correta da enumeração.   
a) 1 – 5 – 2 – 4 – 3     
b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2    
c) 4 – 2 – 3 – 1 – 5     
d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1     
e) 4 – 1 – 3 – 5 – 2    
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6. (Enem PPL 2013)   

 
 
Nos mapas, está representada a região dos Bálcãs, em dois momentos do século XX. Uma 
causa para a mudança geopolítica representada foi a  
a) adoção do euro como moeda única.    
b) suspensão do apoio econômico soviético.    
c) intervenção internacional liderada pela Otan.    
d) intensificação das tensões étnicas regionais.    
e) formação de um Estado islâmico unificado.    
   
7. (Pucrj 2014)   

 
 
A charge representa uma tensão geopolítica presente no mundo desde o período da Guerra 
Fria e que atinge significativamente a Bacia do Pacífico. Tal tensão recrudesceu devido à:  
a) realização de uma guerra regional entre os EUA e a Coreia do Norte, nos anos de 1980, 

pelo controle da Coreia do Sul.    
b) desobediência do líder norte-coreano Kim Jong-un frente à decisão da OTAN de ratificar o 

fim da produção de armas nucleares.    
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c) tentativa norte-coreana de ampliar o seu programa militar nuclear com o intuito de atacar os 
EUA e Japão, e reunificar a Península da Coreia.    

d) intervenção chinesa na guerra entre as duas Coreias, no ano 2000, o que reacendeu o 
desejo norte-americano de reduzir o poder da China na Ásia.    

e) retomada das tensões entre a Coreia do Norte e os EUA após a decisão sul-coreana de se 
reunificar com o norte socialista e ampliar o poderio chinês na região.    

   
8. (Uepb 2013)  A foto abaixo registra uma das frequentes enchentes que ocorrem em 
Bangladesh.  
 

 
 
Os temporais que atingem anualmente a população de vários países asiáticos são resultado   
a) do aquecimento global, que provoca alterações climáticas e atinge indistintamente todos os 

continentes.     
b) das chuvas de Monções, provenientes do Oceânico Índico, que ocorrem no verão e são 

muito intensas no sudeste deste continente.     
c) do El Niño, que provoca chuvas intensas na costa pacífica da América do Sul e seca em 

outros locais.     
d) da falta de estrutura das cidades asiáticas, que submete a população pobre a morar em 

áreas de riscos.     
e) dos ventos alísios provenientes dos trópicos que provocam chuvas nas regiões equatoriais.    
   
9. (G1 - ifce 2014)  Sobre a Guerra Fria, é falsa a afirmativa   
a) é o momento em que se inicia a bipolarização mundial, com a divisão do mundo em dois 

polos de poder.    
b) a corrida espacial foi um marco na disputa entre os blocos capitalistas e socialistas.     
c) durante a Guerra Fria, eliminou-se a possibilidade de uma corrida armamentista, uma vez 

que o cerne do conflito era apenas ideológico e as principais nações envolvidas temiam o 
desencadeamento de um conflito de maior porte.     

d) os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite e a enviar um homem ao espaço, 
enquanto os estadunidenses organizaram a primeira expedição tripulada até a Lua. Desse 
modo, a Guerra Fria teve sentido tecnológico, ideológico e cultural.     

e) além da corrida espacial, durante a Guerra Fria, ocorreu a chamada corrida armamentista, 
que teve início com o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão. Estados Unidos e 
União Soviética esforçavam-se em produzir bombas nucleares com poder de destruição 
cada vez maior.    
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Gabarito:   
 

1. B 
2. C 
3. D 
4. A 
5. E 
6. D 
7. C 
8. B 
9. C    


