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1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Anamorfose de mapa-múndi em função do investimento em pesquisa e desenvolvimento em 2014 

 
Fonte: Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG1.2_-_P%26D_(2014)_-_abs.svg>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Anamorfose é uma forma de representação do espaço geográfico em que há distorções da 
proporcionalidade do território dos países de acordo com os dados representados. Com base 
nas informações da anamorfose apresentada – que retrata o investimento em pesquisa e 
desenvolvimento em 2014 – e em seus conhecimentos, explique a diferença dos investimentos 
na África em relação a outros países, considerando sua posição no capitalismo informacional. 
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2. Leia a manchete a seguir: 

Confronto entre milícias gera novo banho de sangue na Líbia 

CONFRONTO entre milícias gera novo banho de sangue na Líbia. Terra, 3 set. 2018.  

Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/mundo/confronto-entre-milicias-gera-novo-banho-de-sangue-na-

libia,47d458f96697d13e82d7869d2195119ewbydb60f.html>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base nessa manchete e considerando que a situação de muitos países africanos é conflituosa, 
como a da Líbia, explique a influência da reorganização que aconteceu no território desse 
continente no século XX. 
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3. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

À esquerda: San Diego, nos Estados Unidos. À direita: Tijuana, no México. 2007. 

Explique o que indica a presença de um muro na fronteira entre esses dois países. 
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4. O mapa a seguir apresenta a densidade da população mundial, variando de branco a vermelho: 
o branco indica baixa densidade; o vermelho indica alta densidade. Observe-o: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Densidade da população mundial por quilômetro quadrado 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:World_human_population_density_map.png>. Acesso em: 5 set. 2018. 

Com base na interpretação do mapa e em seus conhecimentos, aponte os fatores físico-naturais 
que favorecem a fixação humana nas áreas de maior concentração populacional do planeta. 
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5. Observe o mapa a seguir:  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Mapa-múndi 

 
Fonte: Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Maps_of_the_world#/media/File:BlankMap-World-noborders.png>. Acesso em: 5 set. 2018. 

Trace no mapa um fluxo migratório que saia da África ou da América Latina, explicando os 
principais motivos para esse deslocamento. 
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6. Leia a manchete a seguir:  

Conferência de Bretton Woods decidiu rumos do pós-guerra e criou FMI 

CONFERÊNCIA de Bretton Woods decidiu rumos do pós-guerra e criou FMI. Acervo O Globo, 18 jul. 2014.  

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/conferencia-de-bretton-woods-decidiu- 

rumos-do-pos-guerra-criou-fmi-13310362#ixzz5QFEvkiUI>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Após essa conferência, os Estados Unidos passaram a controlar as finanças do mundo com o 
estabelecimento de medidas como 

a) a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS.  

b) o comando do mundo capitalista durante a Guerra Fria. 

c) o dólar como moeda internacional e a criação do FMI e do Banco Mundial. 

d) a manutenção da libra como moeda internacional e a reconstrução da Europa.  

e) a criação do Plano Marshall para o financiamento dos países da Europa Oriental.  

 

7. Leia o trecho da notícia a seguir: 

Dados apresentados nesta quinta-feira (14) pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (Pnud), durante o lançamento do Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2013, destaca o crescimento do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que passou de 0,728 para 0,730, devido ações nas áreas de educação e saúde. A 

variação manteve o País na condição de alto desenvolvimento humano, na 85ª posição 

entre todos os membros da Organização das Nações Unidas (ONU). 

GOVERNO DO BRASIL. Relatório de Desenvolvimento Humano destaca modelo de crescimento brasileiro.15 mar. 2013,  

atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2013/03/ 

relatorio-de-desenvolvimento-humano-destaca-modelo-de-crescimento-brasileiro>. Acesso em: 10 out. 2018. 

A Organização das Nações Unidas dispõe de vários órgãos, agências, programas e fundos. Nesse 
contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud): 

a) estimula o desenvolvimento humano e elabora o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

b) empenha esforços para garantir os direitos básicos de crianças e adolescentes no mundo. 

c) coordena esforços para erradicar a fome e a insegurança alimentar no mundo. 

d) convoca sessões de emergências e decide sobre questões de segurança. 

e) protege pessoas que fogem de perseguições políticas e de guerras. 
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8. Observe o gráfico a seguir: 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Taxas Brutas de Natalidade (TBN) e Mortalidade (TBM) no Brasil, entre 2010 e 2060 

 
Fonte: IBGE. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação.  

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Os dados expressos no gráfico mostram uma tendência de que, nas próximas décadas, ocorra: 

a) aumento populacional. 

b) aumento da população jovem. 

c) diminuição da taxa de natalidade. 

d) diminuição da taxa de mortalidade. 

e) estabilidade da taxa de mortalidade. 
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9. Leia o texto a seguir: 

Violência urbana, escassez de recursos e desastres naturais, desafios ligados 

ao refúgio e ao deslocamento interno na região são temas presentes na Declaração 

e no Plano de Ação do Brasil, que deverá ser aprovada pelos ministros de Estado 

da América Latina e do Caribe durante o encontro em Brasília, nos dias 2 e 3 de  

dezembro. A Declaração de Cartagena acrescentou à definição de refugiado da 

Convenção da ONU aqueles que sofrem “fundado temor de perseguição relacionados 

a conflitos armados, questões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião 

política”, os que sofrem “violação generalizada de direitos humanos.  

GOVERNO DO BRASIL. Brasil tem números recordes de proteção a refugiados, diz relatório.18 nov. 2014,  

atualizado em 22 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/11/ 

brasil-tem-numeros-recordes-de-protecao-a-refugiados-diz-relatorio>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Os refugiados são pessoas que se deslocam de seu país de origem:  

a) por meio de um processo voluntário para buscar melhores oportunidades econômicas.  

b) em virtude de questões religiosas, como a visitação em lugar sagrado para seguidores de 

uma religião. 

c) para fugir de algum tipo de perseguição, processo este que tenta garantir os diretos humanos.  

d) pela possibilidade de conhecer outras culturas e locais históricos em vários países do mundo.  

e) em razão da mecanização do campo, com vistas a encontrar uma vida melhor em grandes 

cidades desenvolvidas. 
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10. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Em reunião bilateral nesta terça-feira (26), o presidente da República, Michel 

Temer, e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, debateram temas em 

comum, como segurança, democracia, investimentos e a crise humanitária que ocorre 

na Venezuela. Como forma de apoiar a força-tarefa do Governo do Brasil para acolher 

os imigrantes, Pence anunciou que o país destinará mais US$ 10 milhões para o 

suporte de imigrantes venezuelanos, sendo US$ 1 milhão diretamente para o Brasil. 

Ainda em relação ao fluxo migratório no mundo, os governantes informaram que os 

países trabalham em parceria para reunir as crianças brasileiras que foram detidas e 

separadas dos pais ao tentar entrar em território norte-americano de forma ilegal. 

De acordo com Temer, o Governo do Brasil poderá colaborar com o transporte dos 

menores de volta ao país, caso seja o desejo das famílias, e continuará em contato 

com as autoridades norte-americanas. 

GOVERNO DO BRASIL. Brasil e Estados Unidos debatem crise humanitária na Venezuela. 26 jun. 2018.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2018/06/ 

brasil-e-eua-debatem-crise-humanitaria-na-venezuela>. Acesso em: 10 out. 2018. 

A maioria dos imigrantes que está sendo deportada dos Estados Unidos refere-se a: 

a) mulçumanos que migraram há décadas, mas são perseguidos por sua religiosidade. 

b) quase todos imigrantes não autorizados, sobretudo, latino-americanos. 

c) imigrantes que saíram dos países mais pobres da África e do México. 

d) europeus que investem em negócios e no turismo no país. 

e) todos os imigrantes, com vistas a uma limpeza étnica no país.  


