
    
   

 

 
GEOGRAFIA – GIGIO 

 
01. Cite a principal área de exploração das “Drogas do Sertão” 

e explique a importância dessa atividade para a formação do 
território brasileiro. 
 
02. Relacione os tratados de Tordesilhas e de Madri, quanto a 

sua importância para a formação do atual território brasileiro. 
 
03. Quanto ao território do Brasil, responda: 
 

a) quais são seus pontos extremos? 
 

b) com quais países sulamericanos o Brasil não faz limite 
territorial? 
 
04. Situe, astronomicamente, o território brasileiro. 

 
05. Explique qual a diferença entre os conceitos de “Território 

em Arquipélago” e “Território Integrado”. 
 
06. Quais os fatores mais importantes para a manutenção da 

desigualdade social no Brasil, nos períodos abaixo: 
 

Agroexportador: 
 

Urbano-industrial: 
 
07. Explique como funciona a lei que ficou conhecida como 

“Lei de Cotas” de acesso a universidades públicas. 
 
08. O que caracteriza a desigualdade  em uma sociedade? 

 
09. Como a educação pode contribuir para fortalecer a 

desigualdade social? 
 
10. Caracterize a distribuição da renda no Brasil e associe 

suas características com a forma de cobrança de impostos. 
 
11.  Leia os fragmentos a seguir: 
 

O Brasil ganhou 200 novos “ultra ricos” no último ano. São 

agora 1.900  mil brasileiros com mais de US$ 50  milhões, 

segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (14) pelo banco 
Credit Suisse. Em todo o mundo, o levantamento Global 

Wealth Report estima que haja 128,2  mil indivíduos 

considerados muito ricos. Destes, 4,3  mil têm mais de 

US$ 500  milhões, e outros 45,2  mil têm mais de                

US$ 100  milhões (...) 

Disponível em: <http://www.correiodoestado.com.br/economia/brasil-ganhou-200-ultra-ricos-
em-um-ano-mostra-levantamento/229714/>. Acesso em 08 set. 2016. 

 

Cerca de 1,5  bilhão de pessoas sofre de “pobreza 

multidimensional” em 91 países em desenvolvimento, ou seja, 

passam por privações nas áreas de saúde, educação e 
“padrões básicos de vida”, segundo o documento (...) Entre as 

pessoas afetadas pela pobreza, 842  milhões têm crise de 

fome crônica, 12%  da população mundial (...) Outros                         

800 milhões de pessoas – 15%  da população mundial – 

estão “em risco de pobreza” (...) 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/pobreza-afeta-2-2-bilhoes-de-

pessoasno-mundo-todo>. Acesso em 08 set. 2016. 
 

No contexto da globalização, a emergência do cenário 
apresentado pelos textos NÃO está relacionado com o(a)  
 

a) participação dos setores empresariais na política.    
b) ampliação do papel do Estado nos setores sociais.    
c) tendência de flexibilização dos direitos trabalhistas.    
d) aumento da circulação global de capitais especulativos.    

12. “A pobreza e a desigualdade são construções sociais que 

se desenvolvem e consolidam a partir de estruturas, agentes e 
processos que lhes dão forma histórica concreta. Os países e 
regiões da América Latina moldaram, desde os tempos 
coloniais até nossos dias, expressões desses fenômenos 
sociais que, embora apresentem as peculiaridades próprias de 
cada contexto histórico e geográfico, compartilham um traço 
em comum: altíssimos níveis de pobreza e desigualdade que 
condicionam a vida política, econômica, social e cultural. O 
conceito de construção é praticamente similar ao de produção, 
sendo utilizado aqui para enfatizar que a pobreza é o 
resultado da ação concreta de agentes e processos que 
atuam em contextos estruturais históricos de longo prazo.”  

(Produção de pobreza e desigualdade na América Latina. Antonio David Cattani, Alberto D. 
Cimadamore (orgs.) ; tradução: Ernani Ssó. — Porto Alegre : Tomo Editorial/Clacso, 2007, p. 07.)  

 

De acordo com o texto é correto afirmar:  
 

a) A pobreza sempre existiu e é da natureza das sociedades 
organizadas que ela ocorra.  
b) A pobreza não pode ser considerada característica 
presente em toda a América Latina.  
c) A desigualdade social não condiciona a vida política, 
econômica, social ou cultural.  
d) A pobreza não pode ser considerada fruto da 
desigualdade.  
e) A pobreza e a desigualdade são construções sociais que se 
desenvolvem na história e por isso são absolutamente 
reversíveis. 
 
13.  A Constituição é a legislação máxima de um país, e 

define, entre outros itens, os principais propósitos de um 
Estado. 
 

A atual Constituição brasileira, em seu terceiro artigo, define 
como objetivos fundamentais do país a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária; a garantia do 
desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da 
marginalização e a redução das desigualdades sociais e 
regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
 

Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, as 
características deste documento.  
 

a) A atual Constituição brasileira, promulgada na década de 
1960, foi a primeira a instituir o voto feminino e o dos 
analfabetos.    
b) Chamada de “Cidadã”, a Constituição de 1988 define como 
um dos objetivos do país a redução das desigualdades sociais 
e regionais.    
c) Escrita por senadores no início do século XX, a atual 
Constituição brasileira recebeu diversas alterações antes de 
ter a forma que conhecemos hoje.    
d) A Constituição brasileira, em vigor desde 1998, não está de 
acordo com os tratados internacionais no que diz respeito aos 
direitos humanos.    
e) Promulgada em 1967, a atual Constituição brasileira 
baseia-se em princípios que serviram de sustentação ao 
regime militar.    
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14.  Analise a sequência dos mapas. 

 

 
 
Sobre a evolução do IDH no Brasil, pode-se concluir que foi  
 
a) menor nos estados da região Nordeste, embora seja a de 
ocupação mais antiga.    
b) mais rápida na região Sul, devido à influência do clima 
temperado.    
c) pequena na região Norte, pois seus estados têm economia 
extrativista.    
d) grande na região Sudeste, que apresentava baixo IDH em 
1970.    
e) grande somente na parte sul do país, de economia 
moderna.    
   
15. 

 
Fonte: http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Cartilha/CartilhaWeb.pdf. Acesso em: 15/09/2012. 

 

No estudo das interações da sociedade com o meio físico 
devem-se considerar fatores sociais, econômicos, 
tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e 
do espaço. Ao analisar a representação da paisagem urbana 
apresentada na imagem, conclui-se que 
 

a) as formas de organização do espaço consideram a 
dinâmica natural das áreas de várzeas e de terra firme. 
b) os aspectos da poluição das águas, como o depósito de 
resíduos sólidos, são de responsabilidade da população do 
entorno. 
c) o modo de vida ribeirinho apresenta resistência diante da 
pressão da modernização urbana 
d) a população urbana encontra diferentes formas de 
adaptação na adversidade do ambiente urbano.  
e) o contraste de formas revela as desiguais condições de 
vida da população da cidade. 
 

GEOGRAFIA – ELENITA 

 
Defina o que são populações tradicionais e pesquise sobre 
elas mostrando onde ocorrem, costumes, origens entre outras 
informações. Diga também quais são os maiores desafios 
dessas populações hoje. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


