
    
   
 

GEOGRAFIA – GIGIO 

 
01. Qual é a principal função dos bancos? 

 
02. Relacione o surgimento da sociedade de consumo e os 

bancos. 
 
03. O que vem a ser uma bolha especulativa e como ela pode 

prejudicar a economia de um país? 
 
04. O que é divida pública e qual o objetivo dos governos ao 

negociarem esses papéis? 
 
05. Explique o funcionamento das bolsas de valores. Quais 

suas vantagens e desvantagens? 
 

06. Relacione a fase comercial do capitalismo com a 

Revolução Industrial. 
 
07. Por qual motivo os países industrializados da Europa 

iniciaram conflitos como a Primeira Guerra Mundial? 
 
08. Diferencie a industrialização na Inglaterra da 

industrialização na Alemanha. 
 
09. Caracterize o relevo europeu e explique como suas 

características contribuíram para o desenvolvimento daquele 
continente. 
 
10. Como se desenvolveu o capitalismo comercial na Europa? 

 
11.  A Grécia enfrenta 'uma queda de braço' com os credores 

de sua dívida. [...] Atualmente, a dívida grega supera, em 

muito, o limite de 60%  do PIB estabelecido pelo pacto 

assinado pelo país para fazer parte do euro. A Grécia deve um 

total de € 271 bilhões, segundo a BCE (Banco Central 

Europeu). A origem da atual crise se deu há dez anos, quando 
foi revelado por autoridades da Europa que o país havia 
maquiado suas contas ao longo de vários anos para conseguir 
entrar na zona do euro. 

Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/o-que-acontece-se-grecia-der-
calote-no-fmi-entenda-crise-no-pais.html. (Adaptado). Acesso em 08/09/2015. 

 

Uma característica da União Europeia expressa no texto é a:  
 

a) Criação da união monetária.    
b) Circulação livre de mão de obra.    
c) Adoção da Tarifa Externa Comum.    
d) Idealização do Parlamento Europeu.    
   
12.  Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa necessitou de 

ajuda para a sua reestruturação econômica, e os Estados 
Unidos lançaram um projeto de reconstrução para os países 
europeus, conhecido como   
 

a) NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América do Norte.     
b) ALCA – Acordo de Livre Comércio das Américas.     
c) Plano Marshall.     
d) MERCOSUL – Mercado Comum do Sul.     
e) APEC – Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico.   
  
13.  REINO UNIDO DECIDE DEIXAR A UNIÃO EUROPEIA 
EM REFERENDO 
 

Em decisão histórica, que tem potencial para mudar o rumo da 
geopolítica mundial pelas próximas décadas, os britânicos 
decidiram, em referendo, deixar a União Europeia (UE). A 
opção de "sair" venceu a de permanecer no bloco europeu por 
mais de 1,2 milhão de votos de diferença. 

Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo (Adaptado). Portal G1. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-unido-decide-deixar-uniao-europeia-em-

referendo.html>.Acesso: 05 out. 2016. 

Em relação à União Europeia, bloco econômico ao qual o 
Reino Unido estava integrado, é CORRETO afirmar que  
 

a) um dos objetivos iniciais do bloco, criado após a Primeira 
Guerra Mundial, era recuperar os países enfraquecidos 
econômica e politicamente e conter a influência estadunidense 
sobre o continente.    
b) não parou de expandir, desde a sua fundação, chegando a 
ser composto por 27 países, tanto da Europa Ocidental quanto 
Oriental, incluindo o Reino Unido, atualmente em processo de 
saída do bloco.    
c) o bloco atualmente, além de ser um mercado comum 
consolidado, configura-se como uma união econômica e 
monetária, visto que todos os seus integrantes adotam uma 
única moeda, o Euro.     
d) a crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2008 não 
atingiu a economia do bloco dado o elevado desenvolvimento 
econômico e o grau de integração dos seus países membros.     
e) apesar da importância política e econômica da União 
Europeia, diante da saída do Reino Unido, outros países não 
demonstram mais interesse em integrar o bloco.    
   
14.  Em 7 de fevereiro de 1992 foi assinado na cidade 

holandesa de Maastricht um tratado que recebeu o seu nome, 
o Tratado de Maastricht. Este representou um marco na 

união da Europa, fixando a integração econômica e 
consequente unificação política. Sobre esse tratado, é 
incorreto afirmar-se que  
 

a) no século XXI a União Europeia mostrou o seu sucesso 
com o crescimento e o desenvolvimento das relações dentro 
do bloco de países integrantes. O bloco alcançou a união 
monetária com a implantação do Franco como moeda única 
no continente.    
b) o novo bloco que se formou no continente substituiu a 
anterior Comunidade Europeia por um grupo chamado União 
Europeia.    
c) foi criado um Estatuto do Cidadão Europeu determinando 
os novos direitos e deveres dentro de uma cidadania que 
ampliava suas fronteiras nacionais e passava a englobar 
praticamente todo um continente.    
d) é também conhecido como Tratado da União Europeia 
(TUE).    
e) os países que em 1999 passaram a compor a chamada 
“zona euro” foram onze: Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, 
Países Baixos, Luxemburgo, França, Alemanha, Áustria, 
Irlanda e Finlândia. Quatro países não integraram o grupo: 
Grécia, Reino Unido, Dinamarca e Suécia.    
   
15.  Em um momento em que se fala de “aldeia global”, 

globalização, por outro lado, vive-se também o regionalismo 
evidenciado pelos blocos econômicos regionais. A maior parte 
dos blocos econômicos se constituiu depois da Guerra Fria, 
com o desaparecimento dos blocos socialistas e capitalistas. 
Acerca dos blocos econômicos regionais, é correto afirmar-se 

que  
 

a) o primeiro bloco que se constituiu no mundo foi a 
Comunidade dos Estados independentes (CEI), com 
características de um bloco político-econômico que reuniu as 
antigas repúblicas que formavam a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS).     
b) o Nafta – Acordo de Livre Comércio da América do Norte – 
iniciou-se em 1988 e abriga até os dias atuais Canadá e 
Estados Unidos em sua formação.     
c) o Mercosul – Mercado Comum do Sul – foi criado em 1991, 
e, assim como a União Europeia, possui uma moeda única. 
Os principais líderes desse bloco são a Argentina e o Chile.     
d) o Pacto Andino possui, como membros, Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela. Foi formado com o objetivo de 
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aumentar a integração econômica entre os países membros e, 
em 2002, começou a vigorar como zona de livre comércio.     
e) em 1957, a Comunidade Econômica Europeia (CEE) foi o 
primeiro bloco econômico e se definir. Em 1992, a CEE, 
através do tratado de Maastricht, passou a se chamar União 
Europeia, com a fixação de critérios para a incorporação da 
futura moeda única europeia.    
 

GEOGRAFIA – ELENITA 
 

Explique como são produzidas as energias eólica, solar, 
energia das marés, hidroelétrica, biomassa e biogás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


