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Querido (a) aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há 
tempo para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 
CONTEÚDOS RELACIONADOS: 
 
Cap.1 - A construção do espaço geográfico 
Cap.2 -O trabalho e a transformação da natureza e do espaço geográfico 
Cap.3 - Espaço, poder e territórios nacionais 
Cap.4 - O cenário geopolítico mundial: do bipolar ao multipolar 
 

 
ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE A PROFESSORA DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA: 23/05/2018 
 

QUESTÃO 01 

Os elementos naturais presentes em determinado lugar, como o clima, o relevo, o solo, a vegetação e a 

hidrografia, interagem uns sobre os outros, originando diferentes paisagens. Observe o esquema abaixo. 

Identifique e explique quais são as relações existentes entre os elementos naturais dessa paisagem.  

 

http://eltongeopa.blogspot.com.br/2012/11 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

http://eltongeopa.blogspot.com.br/2012/11


QUESTÃO 02 

Enem–2003/Adaptada) Sabe-se que uma área de quatro hectaresde floresta, na região tropical, pode 

conter cerca de 375 espécies de plantas enquanto uma área florestal do mesmo tamanho, em região 

temperada, pode apresentar entre 10 e 15 espécies. 

 

O notável padrão de diversidade das florestas tropicais se deve a vários fatores, entre os quais é possível 

citar: 

 

A) altitudes elevadas e solos profundos.  

B) há ainda pequena intervenção do ser humano.  

C) sua transformação em áreas de preservação.  

D) maior insolação e umidade e menor amplitude térmica.  

 

QUESTÃO 03 

Sabemos que ao longo de sua existência, o ser humano aperfeiçoou as formas de trabalho transformando 

o espaço ao seu redor, com o objetivo de satisfazer às suas necessidades.  

Escreva 01 (uma) característica para cada uma das sociedades abaixo, diferenciando as sociedades 

nômades (agrícolas) das sociedades capitalistas: 

 

 
SOCIEDADES NÔMADES (AGRÍCOLAS) 

 
SOCIEDADES CAPITALISTAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUESTÃO 04 

De acordo com as noções de povo, território, nação e Estado, responda as seguintes questões: 

a)Existem povos sem território? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

b)Qual é a diferença entre Nação e Estado? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c)O que caracteriza um território nacional? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

QUESTÃO 05 

Explique o que é necessário para que um povo possa formar um Estado soberano. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06 

Preencha o quadro abaixo 

 
 

 
 

 
CAPITALISMO 

 
SOCIALISMO 

 
Definição 
 
 

  

 
Divisão 
Social 

  
 
 
                                                                 

 
Tipo de 
economia 
 
 

  

 

QUESTÃO 07 

A figura abaixo retrata um período conturbado da história mundial: A Guerra Fria. 

 

a )  Definir: Guerra Fria 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



b) Apresente 03 características da Guerra Fria 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Caracterize a Nova Ordem mundial. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09 

PUCPR) Leia o poema seguir: 

EU ETIQUETA 

Em minha calça está grudado um nome 
Que não é meu nome de batismo ou de cartório, 
Um nome ..... estranho. 
Meu blusão traz lembrete de bebida 
Que jamais pus na boca, nesta vida, 
Em minha camiseta, a marca de cigarro 
Que não fumo, até hoje não fumei 
Minhas meias falam de produto 
Que nunca experimentei 
Mas são comunicados a meus pés. 
(...) Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
Minha gravata e cinto e escova de dente e pente (...) 
Desde a cabeça ao bico dos sapatos, 
São mensagens, 
Letras falantes, 
Gritos visuais, 
Ordens de uso, abuso, reincidência, 
Costume, hábitos, premência, 
Indispensabilidade, e fazem 
de mim homem-anúncio itinerante (...). 
  
Carlos Drummond de Andrade 
 
Qual a mensagem deste texto a luz da globalização?   
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 10 

(UFAL)“Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução 
dos recursos e uma massiva extinção de espécies. 
Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos 
equivalente para todos e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a 
ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem 
precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da 
segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis.” 
 

(Extraído do Preâmbulo da Carta da Terra) 

A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o tema, é Incorreto afirmar que 
 
a) os problemas do meio ambiente são bastante antigos, mas apenas nas últimas décadas teve início uma 
consciência mundial da gravidade desses problemas. 
b) os processos de transformações agrícolas modificaram consideravelmente os inúmeros ecossistemas 
do planeta Terra, os quais tiveram que ser adaptados ao cultivo e à criação de animais. 
c) mais da metade da população da Terra habita em áreas urbanas; a cidade passou a ser, então, a 
expressão mais forte da alteração do espaço natural. 
d) a Revolução Industrial não promoveu a produção em massa, como era esperado, mas acarretou a 
substituição de fontes de energia renováveis e limpas pelo carvão mineral e depois pelo petróleo. 
 
QUESTÃO 11 

Caracterize o significado do termo “mundo multipolar” e explique a posição do Brasil no cenário 
internacional segundo essa caracterização. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 12 

As frases abaixo referem-se aos conceitos de socialismo e capitalismo. Escreva no parêntese se a 

característica citada é capitalismo ou socialismo. 

A)Economia planificada, isto é, as atividades econômicas devem seguir um plano do governo(                   )                 

B) Predominância da propriedade privada. (                           ) 

C) Não há divisão de classes sociais.  (                                    )   

D) O lucro é o seu maior objetivo. (                                  ) 

E) Os meios de produção pertencem ao estado. (                                   ) 

 

 

 

 

 

 


