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1. Analise o mapa a seguir. 

Principais línguas faladas no mundo 

Marcio Benvenuto de Lima/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_linguistico.gif>. Acesso em: 14 nov. 2018. 

A cultura europeia ocidental está presente em diversas partes do mundo. Explique, citando exemplos, 
como determinadas línguas de origem europeia se tornaram dominantes e oficiais em regiões 
geograficamente distintas, como a América e a África. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_linguistico.gif
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2. Analise a imagem a seguir. 

Dessy92/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Insígnia do Exército de Libertação do Kosovo 

a) Descreva a importância do Exército de Libertação do Kosovo para o fortalecimento da 

territorialidade dos povos albaneses de tradição islâmica. 

 

 

 

 

 

b) Explique como órgãos internacionais auxiliam na promoção da paz em locais de conflitos 

geopolíticos. 
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3. No território da Bósnia-Herzegovina, há predominância de três povos: bósnios, sérvios e croatas. 

a) Aponte as principais diferenças culturais entre esses povos. 

 

 

 

 

 

b) Explique como essas diferenças afetam a consolidação do território nacional. 
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4. Analise o mapa a seguir. 

Europa Oriental 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar.7. ed. 

Rio de Janeiro, 2016. p. 43. 

Explique como a integração dos países da Europa Oriental à União Europeia poderia contribuir 
para a redução das diferenças socioeconômicas no interior do continente europeu. 
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5. Analise os mapas a seguir. 

Mapa político da Europa em 1914 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: Larousse, 2006. p. 90. 

Mapa político da Europa atual 

Banco de imagens/Arquivo da editora

 

Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar.7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 43 
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Explique por que é possível afirmar que a geopolítica mundial é dinâmica, e cite motivos que 
podem alterar os limites dos países.  

 

 

 

 

 

6. Analise a obra a seguir. 

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ 

 
MEIRELLES, Victor. Primeira missa no Brasil. Óleo sobre tela, 270 cm x 357 cm, 1861.  

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 

Com a expansão marítimo-comercial, a Europa ampliou sua influência em diversas partes do 
mundo, determinando: 

a) a imposição da cultura ocidental nos países colonizados, principalmente no que se referia à 

religião, à língua e ao modo de vida. 

b) a miscigenação com povos originários de outros continentes e a valorização da cultura e do 

modo de vida destes. 

c) a hegemonia da cultura oriental, com a imposição de novos valores aos povos nativos, 

referentes à religião, à língua e ao modo de vida. 

d) a transferência da cultura e do modo de vida dos povos originários de outros continentes 

para a Europa. 
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7. Observe a imagem a seguir. 

Jpatokal/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rotas aéreas comerciais (2009) 

As rotas aéreas comerciais de 2009 colaboram para a conclusão de que: 

a) a supremacia econômica e tecnológica é exclusiva às antigas colônias europeias. 

b) há no mundo uma distribuição uniforme no que se refere à centralidade da produção econômica. 

c) existem alguns centros de poder econômico, com destaque para Estados Unidos, União Europeia, 

China, Japão e Rússia. 

d) a intensa modernização tecnológica permitiu uma menor interdependência entre os países 

no período conhecido como Terceira Revolução Industrial. 
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8. Leia o texto a seguir. 

As aspirações kosovares ganharam apoio de vários Estados europeus e dos 

Estados Unidos a partir do plano Ahtisaari, apresentado ao Conselho de Segurança em 

março de 2007. Esse plano levou o nome de seu criador, o representante do secretário-

geral no Kosovo, que havia chegado à conclusão de que a província já não poderia ser 

entregue à administração sérvia e que a única maneira de tornar a região estável seria 

com o estabelecimento de uma democracia multiétnica. Na tentativa de impedir uma 

retomada dos conflitos étnicos sangrentos que marcaram a desintegração da antiga 

Iugoslávia, o plano Ahtisaari garantiu vários direitos especiais para as minorias nos 

poderes judiciário, legislativo e executivo do novo país [...]. Quanto à comissão 

constituinte, serão seis membros das minorias dentre os 21 membros da comissão – 

isso considerando que mais de 90% da população é albanesa. 

SOARES, Adalgisa Bozi. A Independência do Kosovo: uma peça no complicado jogo da Rússia, Estados Unidos e União Europeia. 

Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. Disponível em: <http://www.ibri-rbpi.org/?p=12180>. Acesso em: 7 nov. 2018. 

Sobre os conflitos ocorridos no Kosovo entre 1998 e 1999, pode-se afirmar que: 

a) a etnia albanesa, a maioria da população, lutava pela independência da província. 

b) a luta pela independência do Kosovo foi política e sem derramamento de sangue. 

c) os sérvios eram oprimidos pelos albaneses, que tinham maior poder político e econômico. 

d) o governo da ex-Iugoslávia assinou o tratado de paz em 1999, e a Sérvia reconheceu a 

independência do Kosovo. 

 

9. A respeito da Irlanda, é correto afirmar que: 

a) o país foi um dos mais afetados pela crise econômica e ainda não conseguiu superar os 

problemas advindos dessa situação. 

b) o país foi considerado um dos mais atrasados da Europa, mas tal situação foi revertida com 

investimentos estrangeiros na Terceira Revolução Industrial. 

c) as mudanças na política econômica, como na burocracia dos negócios, não foram empreendidas 

para alavancar os investimentos na produção nacional. 

d) o crescimento econômico irlandês é inferior à média da Europa, o que demonstra a dificuldade 

desse país em acompanhar o ritmo de desenvolvimento do continente. 

 

  

http://www.ibri-rbpi.org/
http://www.ibri-rbpi.org/?p=12180
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10. Observe o mapa a seguir: 

Mapa da Europa no século VI 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/ 

Ficheiro:Mapa_da_Europa_c.500_(com_legenda).png>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

A divisão territorial da Europa no século VI difere imensamente da atual. Sobre a consolidação do 
território europeu, assinale a alternativa correta. 

a) A forma do continente europeu mudou drasticamente dos anos 500 até os 2000. 

b) O Reino Ostrogótico ocupava praticamente a mesma porção do continente que a Itália e  

algumas áreas vizinhas.  

c) A região do Reino Franco corresponde ao território da atual França. 

d) A porção nordeste da Europa se manteve desocupada. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_da_Europa_c.500_(com_legenda).png
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_da_Europa_c.500_(com_legenda).png

