
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES I                            

 
  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
PROFESSORA: _______________________________________ 
ALUNO(A): ___________________________________________     
_______  

DATA: ____/____/____ 
TURMA: ______ M  
SÉRIE: 9º ANO 

DATA PARA ENTREGA:  _____ / _____ / ________ 
 

 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01-(UFES/Adaptado)  

“Nos anos oitenta do século passado, em plena Guerra Fria, após a queda de um avião no mar, um 
grupo de cadetes militares americanos se vê isolado em uma ilha deserta. Percebendo que as chances de 
resgate são mínimas, os jovens se aproximam pelo medo e desespero. À medida que vão tomando conta 
da ilha, a competição pelo poder começa a dividi-los em dois grupos. Ralph lidera um grupo e prega a 
engenhosidade civilizada e cooperação, mas Jack não quer saber nada disso e constrói uma facção de 
caçadores impiedosos. Essa poderosa mudança de consciência transforma garotos normais em assassinos 
primitivos, iniciando uma batalha devastadora do bem contra o mal e trazendo à baila a perturbadora 
metáfora do selvagem que há dentro de todos nós.” 

(LOPES, José de Sousa Miguel. O senhor das Moscas: os labirintos do poder. In: A diversidade cultural vai 
ao cinema. TEIXEIRA, Ines Castro; LOPES, José de Sousa Miguel (orgs.). Belo Horizonte: Atlântica, 2006, p. 
65). 

Explique o que foi a Guerra Fria;  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(UFRN/Adaptado) Em 1989, foi derrubado o Muro de Berlim após quase três décadas de existência. Nesse 
momento, ocorreram comemorações em diversas partes do Planeta por se acreditar que uma Era de Paz 
Mundial estava se iniciando. Entretanto, verifica-se que, atualmente, situações de conflitos persistem e 
muros continuam a existir, por exemplo, o muro na fronteira entre EUA e México.  

Observe as imagens a seguir. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 



 

02- O Muro de Berlim foi construído durante o período da Guerra Fria. 

Mencione e explique uma característica desse período da geopolítica mundial.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

03-Descreva o contexto político-econômico em que os EUA construíram o muro na fronteira com o México.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(FGV-RIO-DIREITO/Adaptado) 

  No início de novembro de 1989, às vésperas das eleições presidenciais no Brasil, o mundo tomou 
conhecimento pela televisão da queda do muro de Berlim. Naquele momento, ruía não somente um dos 
símbolos da Guerra Fria, como o até então inexpugnável poderio da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) na Europa Oriental. Logo em seguida, novos levantes populares vieram a derrubar os 
regimes comunistas em outros países do leste como Hungria, Checoslováquia, Polônia etc. O ato final desse 
processo foi a extinção, em 1991, da própria URSS em meio à decadência econômica, à crise política e ao 
avanço dos movimentos separatistas. Com o colapso soviético e o fim da bipolaridade que marcou a Guerra 
Fria, iniciou-se um novo ciclo nas relações internacionais. 

 04- EXPLIQUE uma razão que tenha influído no colapso dos regimes comunistas europeus.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

05- JUSTIFIQUE o trecho sublinhado no texto.  

 ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 06- O continente europeu é relativamente pequeno. Possui um litoral muito recortado com baías, mares, 
estreitos, ilhas, arquipélagos e penínsulas. A Europa é marcada pela influência de duas civilizações. São 
elas...  
 
( A ) greco-romana e de povos bárbaros do norte. 
( B ) greco-romana e de povos ameríndios. 
( C ) de povos ameríndios e de povos bárbaros do norte. 
( D ) de povos ameríndios e indianos. 
( E ) de povos africanos. 
 
07- A Europa e a Ásia fazem parte de um mesmo bloco continental, a Eurásia. Alguns países como a Rússia 
e o Casaquistão, possuem terras nos dois continentes, e por isso são chamados de países...  
 
( A ) sulmeridionais. 
( B ) transcontinentais. 
( C ) intracontinentais. 
( D ) bipolares. 
( E ) unilaterais. 
 
 
08- O continete europeu apresenta características climáticas muito marcantes. O seu clima predominante é 
o ________________ .  
 
( A ) tropical. 
( B ) polar. 
( C ) desértico. 
( D ) temperado. 
( E ) mediterrâneo. 

09-Descreva como é o relevo Europeu.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

10-Relacione a densidade demográfica na Europa com a proximidade de rios.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

11-Cite e comente dois problemas ambientais que afetam o continente europeu.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


