
 

1) Explique qual a principal forma de inserção da economia da América Latina e do Brasil na economia 
mundial. Explique por que formaram a mais antiga periferia da economia europeia.  
______________________________________________________________________________________  
 
 
Com base no mapa a seguir e em seus conhecimentos, responda as questões 2 e 3 

 
2) Identifique o tipo de indústria predominante na região Nordeste, considerando sua capacidade geradora 
de emprego.  
______________________________________________________________________________________ 

 
3) Caracterize o parque industrial da região Sudeste.  
______________________________________________________________________________________ 

 
4) A divisão regional do Brasil, de acordo com a regionalização geoeconômica, não obedece aos limites 
estaduais, ou seja, um mesmo estado pode pertencer a mais de uma macrorregião. Nesse contexto, aponte 
os estados integrantes de cada macrorregião geoeconômica, de acordo com o IBGE.  
______________________________________________________________________________________ 

 
5) Em 2008, pela primeira vez desde 1880, os países ricos passaram a representar menos de 50% da 
produção mundial. 
  



 

 
  
Apresente dois fatores que explique o elevado desempenho econômico dos BRIC, grupo formado por Brasil, 
Rússia, Índia e China, nos últimos dez anos. 
Apresente também duas consequências, uma geopolítica e outra ambiental, dessa nova realidade 
econômica mundial.  
______________________________________________________________________________________ 

 
6) A Região de São José dos Campos (SP) é considerada um dos tecnopólos brasileiros mais avançados, 
voltada para o setor aeroespacial. Explique por que esta afirmação está correta e qual a melhor definição 
para tecnopólo.  
______________________________________________________________________________________ 

 
7) ) Como se sabe, a mundialização da economia capitalista é um processo que se intensifica nos dias 
atuais. A formação dos grandes monopólios capitalistas denominados transnacionais que, em diferentes 
localidades, operam a unificação mundial do capital, é a expressão moderna da etapa monopolista do 
capitalismo mundial. A globalização da economia comporta, por um lado, a incorporação de mão-de-obra de 
muitos países em uma estrutura produtiva empresarial mundialmente integrada, como também a do 
mercado financeiro internacional caracterizado pela unificação dos capitais nacionais e estrangeiros. 
Contudo, no bojo desse processo, ocorre também a formação de blocos geoeconômicos em todo o mundo. 
Com base em seus conhecimentos e no texto anterior, explique por que a globalização econômica atual 
tende a tornar o espaço mundial cada vez mais heterogêneo?  
______________________________________________________________________________________ 

 
8) A CAIXA QUE ENCOLHEU A TERRA - Convencionou-se dizer que o avião, as telecomunicações e a 
Internet viabilizaram a globalização ao derrubar fronteiras e encurtar distâncias. Do ponto de vista do 
comércio mundial, no entanto, nenhuma invenção teve mais impacto que o contêiner - aquela grande caixa 
metálica com tamanho padronizado internacionalmente que pode transportar, por trens, navios e 
caminhões, produtos tão distintos como grãos de café e iPods. Os contêineres são uma espécie de herói 
esquecido da globalização (...). 
Aponte uma conseqüência do uso de contêineres para o transporte marítimo mundial e explique por que a 
sua utilização levou várias áreas portuárias à decadência 
______________________________________________________________________________________ 

 
O mapa a seguir representa um tipo de intervenção antrópica na região Sudeste do Brasil, aproveitando um 
recurso natural. 
  



 

 
 
9) Identifique o tipo de intervenção e aponte o fator principal que a determinou.  
______________________________________________________________________________________ 

 
10) Visando a uma melhor compreensão da organização do espaço brasileiro, vem ganhando destaque em 
publicações acadêmicas e didáticas uma proposta de regionalização baseada na existência de três 
complexos regionais ou regiões geoeconômicas: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Segundo o geógrafo 
Roberto Lobato Corrêa, o Centro-Sul seria o coração econômico e político do país, o Nordeste a “região das 
perdas” (econômica e demográfica) e a Amazônia, ainda em nossos dias, uma vasta fronteira de ocupação. 
Aponte e comente dois fatores que justifiquem a primazia do Centro-Sul frente às demais regiões, no 
conjunto da vida nacional.  
______________________________________________________________________________________ 

 


