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GEOGRAFIA 
 

Valor: 
5,0 Pontos 

Segmento: Ensino Fundamental Série: 9º Turma:FA.FX 

Assunto: Roteiro de Estudos Para Recuperação   - 1ª Etapa/2018 

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor (a): Andréa de Macedo Matos 

 
 

 
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: 
 
Cap. 1 – A tecnologia e a transformação do espaço. 
Cap. 2 – A dinâmica dos espaços da globalização 
Cap. 3 – Os fluxos populacionais 
Cap. 4 – O capitalismo e a sociedade de consumo 
Cap. 5 – Meio ambiente e problemática ecológica 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Exercício avaliativo: 5,0 pontos-  Data de entrega: 25/05/2018 

 

Avaliação: 25,0 pontos  -  Data: 25/05/2018 

 
 

RESOLVA ATENTAMENTE OS EXERCÍCIOS ABAIXO 
 
Sugestões de estudo: 
 
- Leia atentamente os capítulos 1, 2, 3 , 4 e 5  
- Resolva os exercícios propostos no final de cada capítulo. 
- Bom estudo. 
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EXERCÍCIO AVALIATIVO DE RECUPERAÇÃO DE GEOGRAFIA 
 

Valor: 5,0 pontos  -                                          Data de entrega: 25/05/2018 ( sexta feira ) 
 
                                           

 
 
Questão 1 
 
(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 2 
Definir: Globalização 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Questão 3 – 
(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 4 
Caracterize a relação entre tecnologia e produção industrial na Terceira Revolução Industrial. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 5 
Como ocorrem os fluxos de mercadorias, pessoas, capitais e informações entre o mundo desenvolvido e o 
subdesenvolvido? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questão 6 
Destaque as principais causas dos movimentos migratórios internacionais na atualidade. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Questão 7  
Quais são os benefícios trazidos pela atividade turística para a economia do país? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 8 
Qual é o papel do consumo na manutenção do sistema capitalista de produção? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 9 
Comente a afirmação: 
“Todos os países, sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos, são responsáveis pelos problemas 
ambientais que a humanidade enfrenta atualmente”.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questão 10 –  

 
 
O grupo de empresas denominado “Empresas Multinacionais” é apontado como importante elemento 
dinamizador da globalização. É muito comum encontrar imagens de globos coloridos, cheios de logotipos 
e marcas  dessas empresas. 
 
Cite duas características das multinacionais que favoreceram o desenvolvimento da globalização. 
 

• _________________________________________________________________________ 

 

• _________________________________________________________________________ 
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Questão 11 –  
EXPLIQUE o que possibilitou a fragmentação do processo produtivo das multinacionais pelo mundo. 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 12  
A figura nos remete a uma situação comum nas sociedades atuais: o consumismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redija um parágrafo e ESTABELEÇA a relação entre mídia e consumo na vida das pessoas. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Questão 13  
Defina corretamente a MIGRAÇÃO DE CÉREBROS 

 

 

 

 

 

Questão 14 
 A revolução tecnológica dos meios de transporte provocou o chamado "encolhimento do mundo". 

 

Observe a imagem e comente a frase acima. 


