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1)  (Uece)  Nascida nos anos 1950, essa Associação Internacional foi pioneira no mundo 
com tendência a agregar todo o continente, servindo de modelo paa outros blocos de 
países. Tratamos do bloco regional: 
 

a) Acordo de Livre Comércio da América do Norte – Nafta 
b) Mercado Comum do Sul – Mercosul 
c) Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – Apec 
d) União Européia – EU 

 
2) (Ufscar-SP) Em 1993, os quinze países da União Europeia  reuniram-se em Maastricht 
para deliberar sobre a criação da moeda  europeía única – o euro - , o  que  foi : 
 

a) Prontamente adotada por todos os integrantes do bloco, que consideram a moeda a 
solução dos problemas econômicos. 

b) Adotada por vários países do bloco, mas encontrou sérias reservas por parte de 
países como o Reino Unido e a Dinamarca 

c) Rechaçada por quase todos os países do bloco que exigem liberdade monetária, 
como é o caso da Franaça e Alemanha. 

d) Considerada um estopim para divergências internas, pois os países menos ricos, 
como Portugal , Irlanda e Espanha, se sentiram prejudicadas. 

e) Rejeitada após sua implantação, pois representou uma queda  acentuada na 
participação do bloco no comércio mundial. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 



3) (UFSM-RS) Uma das manchetes a seguir não poderia ocorrer, devido ao absurdo da 
afirmação feita. Assinale-a: 

 
a) Tensão! Fortes abalos sísmicos, vinculados à movimentação entre placas 

tectônicas,poderão devastar novamente a cidade da Guatemala. 
b) Perigo! Ventos com até 300Km/h poderão atingir a região do Caribe. Teme-se  que o 

furação tropical possa provocar grandes destruições. 
c) Violência! Aos gritos de “Pátria Basca e Liberdade!”, terroristas do IRA, contrariando 

acordo de paz, atacam grupo de protestantes em Belfast, capital da Irlanda do 
Norte. 

d) Tragédia! Tentativa fracassada de independência da Chechênia, ponto estratégico no 
transporte de petròleo na região do Cáucaso, deixa milhares de vítimas. 

e) Catástrofe! Monções de verão provocam fortes inundações na península da 
Indochina, deixando milhares de desabrigados. 

 
4) (Cesgranrio-RJ) O Japão teria tudo para ser apenas mais um arquipélago do oceano 
Pacífico, compondo um arco montanhoso e vulcânico, não fossem alguns traços que lhe 
conferem uma individualização em seu contexto socioespacial. 

 
O texto sugere que há  características específicasna geografia do Japão. Entre essas 
características,destaca-se a: 
 
a) Condição de maior potência financeira e tecnológica asiática. 
b) Instabilidade geológica marcada por vulcanismo e terremotos. 
c) Elevada densidade demográfica ao longo das planícies costeiras. 
d) Dieta nacional incorporando um expressivo consumo de arroz. 
e) Adversidade climática provocada pelo regime monçonico. 

 
 

5)  (Universidade Estadual de Maringá-modificada)  Em países  periféricos ou 
Subdesenvolvidos é comum a transferência de grande parcela da população de áreas 
rurais para os grandes centros urbanos. Esse tipo de migração é conhecido como 
sendo um(a): 

 
a) Êxodo-Rural. 
b) Transumância. 
c) Sazonal 
d) Pendular ou Commuting. 

 
6) (Enem-modificada) Atualmente existem inúmeras áreas onde a pobreza, a fome e as 
péssimas condições de vida são traços marcantes e regionais. Com base nisso, 
identifique abaixo as três áreas periféricas onde segundo a ONU existem os mais 
expressivos “bolsões de pobreza”: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



7)  (UFV-ES-modificada ) Ao dividirmos os planeta em áreas como América, Europa , 
Oceania e África , estamos realizando um agrupamento de países como base nos: 

 
a) Níveis de desenvolvimento diferenciado dos países. 
b) Diferentes níveis de industrialização 
c) Paisagens Naturais ( solo, relevo, vegetação, clima,...) 
d) Continentes. 

 
8) (Unicamp-SP-modificada) De acordo com a nova nomenclatura que denomina os 
países de acordo com o seu nível específico de industrialização e desenvolvimento social, 
substituindo termos como Desenvolvidos ou Subdesenvolvidos, surgem os termos 
Centrais ou Periféricos, bem como países do Norte ou Sul. Assinale a partir disso, a 
opção que contém somente países considerados do Norte: 

 
a) Estados Unidos,Canadá e Inglaterra. 
b) Estados Unidos, Canadá  e Congo. 
c) França, Uganda  e África do Sul 
d) Zimbábue, Paraguai e Egito. 

 
9) ( Enem-modificada) O fenômeno da Globalização, tem afetado e muito a economia 
dos países no mundo. Ainda que de maneira diferente, países centrais e periféricos. A 
partir disso, pode-se afirmar com precisão , no que se refere a economia mundial que a 
maior parte da produção industrial e comercialização de bens e produtos está 
concentrada:   

 
a) No continente americano, em virtude da entrada em vigor da Alca. 
b) No continente asiático, principalmente com ênfase para os chamados “Tigres 
Asiáticos”. 
c) Ao norte do continente africano. 
d) No norte, ou seja, em países  localizados ao Norte do Trópico de Câncer 

 
(Enem-modificada) No que tange ao Mercosul, pode-se afirmar que, trata-se da mais 
bem sucedida tentativa de integração observada no continente sul americano. Sendo 
que, espelhando-se  em blocos mais antigos como a União Européia, busca fortalecer 
ainda mais as economias latinas e se contrapor a eminente Alca que conta com o 
domínio e liderança norte-americana. A partir disso,   responda a questão 10 . 
 
10) A opção em que constam somente países pertencentes ao Mercosul é: 

 
a) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 
b) Colômbia, Chile, Peru e Equador. 
c) Brasil, Venezuela, Paraguai e Bolívia. 
d) Paraguai, Chile, Venezuela e Panamá. 

 
 
 
 
 
 


