
 

1) Com base no mapa abaixo, responda as seguintes questões e complete os itens necessários: 

 

a) quais países europeus tem maior influência de clima polar? 

b) quais países europeus são banhados pelo Mar do Norte? 

c) Quais países europeus formavam a antiga Europa Ocidental durante o período conhecido como Guerra 

Fria? 

e) Quais países europeus fazem fronteira com o mar Negro? 

 

2) Dê o significado das seguintes siglas: 

a) CEE: _________________________________________________________ 

b) UE:   _________________________________________________________ 

c) PIB:  _________________________________________________________ 

d) IDH.: _________________________________________________________ 

e) URSS: _________________________________________________________ 

 

3) Assinale V ao lado das afirmações verdadeiras e F ao lado das falsas. Caso você tenha assinalado Falso, 

justifique sua resposta. 

 

a) No início da década de 90, foi assinado o Tratado de Maastricht (cidade localizada na Holanda), que tinha 

por objetivo reorganizar a economia mundial, fundamental para o escoamento de produtos ao mercado 

externo.. (    ) 

 

b) Existem poucas diferenças entre os países europeus mais desenvolvidos e os que ainda não atingiram o 

mesmo desenvolvimento. (    ) 

 

c) A Europa é o continente que possui a melhor rede de transporte do mundo. (    ) 

 



4) O que foi a Perestroika e a Glasnost? 

 

5) Observe atentamente o mapa-múndi a seguir, a respeito dos continentes, e assinale a(s) proposição(ões) 

CORRETA(S). 

 

(01) A Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália, países desenvolvidos da Europa, continente assinalado 

com o número 1, dispõem de excelentes indicadores sociais quanto à taxa de urbanização e à expectativa de 

vida e apresentam um baixo crescimento demográfico. 

(02) A Ásia, número 2, exibe contrastes econômicos que vão desde a miséria de Bangladesh ao segundo 

maior Produto Interno Bruto do globo, passando pelos dois países de maior população absoluta da Terra: a 

China e a Índia.  

(04) A África, indicada pelo número 3, é possuidora  de  um  quadro  social  marcado por conflitos étnicos e 

religiosos, por disputas territoriais, pela ausência de condições mínimas de higiene, com grande incidência de 

casos de AIDS e vírus Ebola, além da fome que dizima parte da população. 

(08) O menos extenso dos continentes é a Oceania, na qual se destacam a Austrália e a Nova Zelândia 

(número 5) como dois países desenvolvidos, cujas populações desfrutam de um elevado padrão de vida. 

(16) A América, número 4, do ponto de vista socioeconômico divide-se em América Anglo-Saxônica, que 

reúne os dois únicos países desenvolvidos do continente, e América Latina, detentora de um grande número 

de países marcados pela homogeneidade no que diz respeito à sua inserção econômica no mundo. 

Somatório das alternativas corretas = (       ) 

 

6) A macrorregionalização da Europa, em dois conjuntos de países ou Estados, ou seja, Europa Ocidental e 

Europa Oriental, é fruto da competição que existia, até recentemente, entre a ex-União Soviética e seus 

satélites (socialistas) e os Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental (capitalistas). Levando-se em 

conta o processo dessa regionalização da Europa, é INCORRETO afirmar que: 

a) foi ditado pela Guerra Fria. 

b) o Meridiano de Greenwich é o referencial para determinar a divisão entre a Europa ocidental e a Europa 

oriental. 

c) essa divisão não está relacionada à posição astronômica da Europa. 

d) por causa de sua posição geográfica estratégica, entre a Rússia e a Europa ocidental, o leste europeu se 

tornou extremamente importante para a geopolítica soviética. 

e) a Europa ocidental e a Europa oriental foram criadas pelo processo secular de desenvolvimento do 

capitalismo e da industrialização mais acelerado na parte oeste do continente e pelos resultados da Segunda 

Guerra Mundial. 

 



7) " Esse é um mar quase fechado, que banha o litoral meridional da Europa, o ocidental da Ásia e a faixa 

costeira norte da África do Norte. Apresentando grandes profundidades, é quase totalmente rodeado por 

áreas de montanhas de formação geológica recente, como os PIRINEUS, OS APENINOS, E A CADEIA DO 

ATLAS. A existência de inúmeras penísulas torna a costa banhada por esse mar bastante recortada, fato 

aproveitado para a instalação de portos muito movimentados," 

Assinale o mar analisando o texto. 

a) Mar Jônico 

b) Mar de Aral 

c) Mar Adriático 

d) Mar Mediterrâneo 

e) Mar Negro 

 

8) Na Espanha, casais recebem 2500,00 euros caso gerem um filho ou adotem uma criança.  Além disso, o 

governo socialista legalizou cerca de 3 milhões de imigrantes ilegais nos últimos anos. Estas ações podem 

ser justificadas pela 

a) pressão popular para cumprir promessas de campanha. 

b) participação de mulheres no alto escalão do governo. 

c) estagnação do crescimento econômico no país. 

d) ausência de mulheres em idade reprodutiva. 

e) necessidade de repor mão-de-obra. 

 

9) O relevo da região da Comunidade dos Estados Independentes (ex-URSS) é de formação relativamente 

simples. Descreva resumidamente sobre o relevo desta região. 

 

10) Por que a Continentalidade é tão importante no clima da região da CEI? 

 

 


