
    
   
 

 

GEOGRAFIA – GIGIO  

01. Descreva a composição étnico-cultural do Iraque. 

 
02. Aponte os dois interesses estratégicos dos Estados 

Unidos no Iraque. 
 
03. Em qual região do mundo fica o Iraque? Qual a 

importância econômica dessa região? 
 
04. Como foi a Guerra do Golfo? 

 
05. Por que podemos afirmar que atualmente morrem mais 

soldados estrangeiros no Iraque do que quando ocorreu a 
invasão do país? 

 
06.  Vitimada pelas guerras civis, disputas políticas, conflitos 

étnicos, pobreza e epidemias, a África é um continente que 

detém os piores indicadores de vida do planeta. 
 

A respeito desse fato, analise os comentários a seguir. 
 

I – As sucessivas crises econômicas decorrentes de prejuízos 

herdados ao longo das guerras fazem da Somália um palco de 

conflitos e tensões socioeconômicas constantes, levando 

grande parte da população somali ao estado de miserabilidade 

absoluta, vitimada pela fome e por doenças. 

II – O aumento das fronteiras artificiais na África é um 

indicador do reconhecimento da diversidade étnico-cultural da 

região por parte das potências ocidentais, apesar das 

diferenças ideológicas entre estas e o continente, 

fortalecendo, assim, a formação dos Estados Nacionais na 

região. 

III – A África vem recebendo solidariedade dos países 

ocidentais por meio do estabelecimento de uma política 

assistencialista que orienta os governos locais no 

gerenciamento dos diversos conflitos internos, apesar dos 

efeitos gerados pelas políticas impostas durante a 

colonização. 
 

Está(ão) correto(s) o(s) comentário(s)  
 

a) I, apenas.    
b) III, apenas.    
c) I e II, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
   
07.  No que diz respeito à organização do espaço mundial, o 

cartum a seguir chama a atenção, inequivocamente, para: 
 

  

a) a presença no século XXI de um novo modelo de 
colonialismo, no qual os países africanos sem tecnologia, 

financiamentos e mão de obra especializada suficiente para 
explorar suas riquezas ficam dependentes de empresas e 
governos estrangeiros, configurando assim a pouca autonomia 
econômica do continente.    
b) a crescente exploração de minérios no continente africano, 
subsidiada por empresas estrangeiras, o que explica a onda 
de crescimento econômico, principalmente nos países que 
passaram por um processo recente de democratização e 
consequente estabilidade política.    
c) a neutralidade da América Latina em relação às políticas 
colonialistas dos países industrializados, impostas ao 
continente africano e direcionadas para a disputa de territórios 
e exploração dos recursos minerais.    
d) o lucro obtido pelos europeus e norte-americanos com o 
tráfico negreiro, que dilapidou a população e os recursos 
minerais africanos e que permaneceu ativo ao Norte do 
Equador até o final do século XIX.    
e) as decisões da Conferência de Berlim em 1884, a qual 
dividiu politicamente o continente africano entre os Estados 
Unidos e os principais países europeus, sem qualquer 
preocupação com a autonomia das populações locais.    
  
08.  Assinale a interpretação correta para o cartograma 

abaixo.  
 

 
 
a) As taxas de mortalidade infantil no continente africano são 
elevadíssimas.    
b) O continente africano é o que possui a menor expectativa 
de vida do mundo.    
c) A África é um continente com baixa presença de mão de 
obra infantojuvenil.    
d) O fluxo migratório interno do continente africano é limitado à 
sua faixa central.    
e) A natalidade nos extremos sul e norte da África é menor do 
que a da sua região central.    
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09.  Observe o mapa a seguir. 
 

 
 

Com base nos conhecimentos e na observação do mapa da 
África, é correto afirmar:  
 

a) o Saara, o mais extenso deserto do planeta, estende-se do 
Mar Vermelho ao Atlântico, e compõe a maior região da África 
do Sul.    
b) a maior parte do continente africano corresponde à África 
subsaariana, sendo essa região marcada por guerras civis, 
pobreza e fome.    
c) a África subsaariana é banhada pelo Mediterrâneo e reúne 
os países de população branca e islâmica; entre os países 
que a compõem podem ser citados o Egito e a Líbia.    
d) a principal característica da chamada África subsaariana é 
a ausência de recursos minerais, agravando a situação de 
miséria dessa região do continente e impossibilitando seu 
desenvolvimento.    
 
10.  A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
confirmou, em um novo relatório, que o Irã segue cumprindo o 

pactuado no grande acordo nuclear interino assinado em 
novembro do ano passado com seis grandes potências. 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/ira-segue-cumprindo-acordo-nuclear-interino-diz-
aiea. Acesso em 22/03/2014. 

 

Sobre o tema da reportagem, é correto afirmar:  
 

a) O acordo mencionado foi uma iniciativa de Israel, que 
considera o arsenal nuclear iraniano uma ameaça ao seu 
próprio território e ao diálogo com os representantes 
palestinos.    
b) A Arábia Saudita, tradicional aliada do governo iraniano, 
saudou o acordo mencionado, considerando seus efeitos 
positivos para os países do Oriente Médio.    
c) Nos termos do acordo mencionado, estão suspensas 
temporariamente todas as sanções estadunidenses e 
europeias ao setor de energia iraniano, inclusive aquelas que 
incidiam sobre o comércio de petróleo.    
d) O acordo mencionado, que teve participação dos Estados 
Unidos, tem como objetivo interromper o programa nuclear 
iraniano de objetivo militar.    
e) Nos termos do acordo mencionado, todas as instalações 
nucleares iranianas devem ser imediatamente desativadas e 
abertas à inspeção da comunidade internacional.    
   
11.  O Oriente Médio é uma região em constante tensão 

geopolítica de repercussão mundial, envolvendo divergências 
de várias ordens. 
 

Nesse contexto, identifique o acontecimento contemporâneo 
que vem gerando instabilidade geopolítica na região:  
 

a) A invasão do Kuwait pelo Iraque, ocasionando, 
primeiramente, a entrada dos Estados Unidos e do Irã nesse 
conflito e, posteriormente, o rompimento diplomático entre 
essas duas últimas nações.    

b) A retirada completa das tropas americanas do Iraque, 
gerando graves conflitos internos nesse país.    
c) A invasão do Egito por Israel, ocasionando atentados 
terroristas nos territórios palestinos ocupados por Israel.    
d) O programa nuclear do Irã, que, embora seja divulgado por 
esse país como pacífico, vem gerando uma séria tensão 
mundial.    
e) O reconhecimento do Estado Palestino por Israel, 
contrariando os interesses dos Estados Unidos e de parte dos 
países ocidentais.    
   
12.  O período geopolítico considerado bipolar se configurou 

como rearranjo do espaço mundial delineado pelas duas 
nações vitoriosas do conflito, os Estados Unidos e a ex-União 
Soviética regionalizaram a terra não em critérios geográficos e 
sim ideológicos, criando uma disputa inédita, entre dois modos 
distintos de produção. Em relação a essas disputas 
ideológicas no período mencionado, é correto afirmar que o(s) 
a(s):  
 

a) socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos 
continentes através do convencimento de uma sociedade justa 
e igualitária, contra os valores mercantis do capitalismo.    
b) Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através 
da articulação com alguns países asiáticos como o Japão, que 
desejava enviar armas nucleares para a ex-União Soviética, 
após a catástrofe que sofrera na segunda guerra mundial.    
c) bipolaridade teve como uma das principais lógicas a 
expansão do socialismo, fortemente combatida pelo 
capitalismo, que tinha como uma de suas premissas atenuar 
os desníveis socioeconômicos entre os países, o que foi 
fortemente combatido pelo capitalismo.    
d) modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas 
conquistas de áreas de influência, ocasionando problemas 
políticos sem interferência nos acordos de não proliferação de 
armas nucleares.    
e) o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na 
medida em que a Europa, Ásia e América optaram por aderir 
ao modo de produção capitalista e a África, Oceania e 
Antártida ao socialista.    
 
13.  Na década de 1970, a União Soviética começou a 

apresentar baixo dinamismo econômico e defasagem 
tecnológica em relação aos países capitalistas. Neste cenário, 
em 1985, Mikhail Gorbatchev iniciou reformas com o intuito de 
recolocar o país no mesmo patamar dos concorrentes 
ocidentais, com medidas que promoveram  
 

a) a criação da Comunidade dos Estados Independentes e a 
promoção da democracia.    
b) a implantação da ditadura do proletariado e a condenação 
dos líderes da resistência.    
c) a reestruturação da economia soviética e a abertura política 
da nação.    
d) a estatização dos meios de produção e a elaboração de 
planos quinquenais.    
e) a implantação do autoritarismo militar e o fechamento do 
Parlamento.    


