
 

1) Preencha as lacunas: (valor 0,75) 

 

a) Durante a Guerra Fria, os países ____________________________________ da Europa, liderados por 

_________________________________________, apoiaram-se na OTAN (____________________________ 

_____________________________________________________) para enfrentar o recém-constituído bloco 

______________________________________. 

b) Já os países ___________________________________________________ tinham no 

__________________________________________ seu principal organismo militar, que era liderado pela 

_______________________________________________________________________________. 

c) As principais atividades econômicas do continente africano são 

_______________________________________________________________. Identifica-se também a 

agricultura de plantation voltada para _________________________________________________. 

 

2) Quais as principais diferenças quanto à industrialização, entre Alemanha e Inglaterra? (valor 1,0) 

 

3) Faça um quadro destacando as diferenças entre capitalismo e socialismo. (valor 1,0) 

 

4) No que Portugal, Grécia e Espanha se assemelham, quando falamos de produção agrícola e industrial. 

Explique sua resposta. (valor 1,0) 

 

5) Dê o significado das seguintes siglas: (valor 0,5) 

a) CEE:  

b) UE:    

c) PIB:   

d) IDH.:  

e) URSS:  

 

6) Quais os principais motivos que levaram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial? (valor 1,0) 

 

7) Faça um quadro comparativo entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. (valor 1,0) 

 

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

justifique sua resposta. (valor 0,75) 

 

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. (    ) 

 

9) O que foi a Perestroika e a Glasnost? (valor 0,5) 

 

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

simples. Descreva resumidamente sobre o relevo desta região. (valor 1,0) 

 

11) Descreva resumidamente sobre o crescimento populacional e a distribuição populacional da CEI. (valor 1,0) 

 

12) Por que a Continentalidade é tão importante no clima da região da CEI? (valor 0,5) 

 

 


