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1. As diversas nações da ex-União Soviética, apesar de suas particularidades, compunham um só 
bloco. Explique qual foi a iniciativa política da URSS para eliminar as particularidades nacionalistas 
e fortalecer o sentimento soviético. 
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2. Analise o mapa a seguir. 

Países-membros da União Europeia (UE) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em UNIÃO Europeia. Países. 

Disponível em: <https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries_pt>. 

Acesso em: 3 nov. 2018. 

Considerando a existência de dois blocos regionais em um mesmo continente, explique como o 
bloco representado nesse mapa pode afetar a integração dos países que compõem a Comunidade 
dos Estados Independentes (CEI). 
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3. Analise o mapa a seguir. 

Parceria Transpacífico (2018) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Nexo Jornal. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/23/ 

O-que-%C3%A9-a-Parceria-Transpac%C3%ADfico-e-qual-o-peso-da-sa%C3%ADda-dos-EUA>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

a) Explique o motivo do desinteresse da China em participar desse acordo comercial. 

 

 

 

 

 

b) Relacione a decisão da China com a manutenção de problemas ambientais no país. 

 

 

 

 

 

  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/23/O-que-%C3%A9-a-Parceria-Transpac%C3%ADfico-e-qual-o-peso-da-sa%C3%ADda-dos-EUA
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/23/O-que-%C3%A9-a-Parceria-Transpac%C3%ADfico-e-qual-o-peso-da-sa%C3%ADda-dos-EUA
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4. Analise o mapa a seguir. 

Austrália: físico 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 52. 

A Cordilheira Australiana se localiza na costa litorânea leste da Austrália. Explique como esse fato 
interfere nas diferenças climáticas dentro do território do país, comparando as porções leste  
e oeste. 

 

 

 

 

 

5. Com base no conceito de globalização, explique por que há uma tendência de os países asiáticos 
da CEI manterem mais relações com a China e de os países europeus se integrarem aos da UE.  
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6. A disputa pela consolidação da Comunidade dos Estados Independentes frente à União Europeia 
muitas vezes suscita embates. Entre os países pós-soviéticos listados a seguir, identifique aquele 
que está envolvido em conflitos geopolíticos em virtude da integração econômica à CEI: 

a) Azerbaijão; 

b) Cazaquistão; 

c) Ucrânia; 

d) Uzbequistão. 

 

7. Analise o mapa a seguir. 

Crimeia 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Crimea_republic_map_2.png>. 

Acesso em: 11 out. 2018. 

Assinale a alternativa que corresponde ao interesse da Rússia nos movimentos separatistas da 
Crimeia, e que levaram à anexação dessa península pela Rússia em 2014. 

a) A Rússia busca investir na economia da Crimeia; 

b) A Rússia pretende inviabilizar a integração da Ucrânia à União Europeia; 

c) A Rússia tem interesse nas riquezas ambientais da Crimeia; 

d) A Rússia pretende colonizar a Ucrânia.  

 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Crimea_republic_map_2.png
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8. Após o fim da URSS, a Rússia implementou diversas políticas de modernização, como a Perestroika. 
Assinale a alternativa que corresponde à motivação dessas mudanças: 

a) A Rússia buscava diminuir o seu volume de importação de produtos;  

b) A Rússia precisava investir no desenvolvimento tecnológico para garantir sua segurança e 

hegemonia territorial; 

c) A Rússia queria criar condições para competir com as economias de mercado; 

d) A Rússia pretendia aprimorar as técnicas de produção do comunismo de Estado. 

 

9. Analise a imagem a seguir. 

Corey Leopold/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Uluru, Austrália. 

Tendo em vista a valorização das manifestações culturais tradicionais, assinale a alternativa relacionada 
à importância da preservação desse monumento natural: 

a) A pedra Uluru consiste em uma ruína de uma antiga mineração e sua preservação marca a 

memória desse tempo; 

b) A pedra Uluru contém diversos minerais metálicos de alto valor comercial e, portanto, pode 

servir para o fortalecimento da economia; 

c) Uluru é uma importante reserva natural em uma região de planície na Austrália, cuja paisagem 

deve ser preservada, principalmente para o turismo; 

d) Na pedra Uluru ocorrem diversos rituais aborígenes e, por isso, ela tem alto valor simbólico 

para o povo originário da região.  
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10. Leia o texto a seguir, a respeito de uma reunião da Apec que contou com a participação do atual 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

A reunião foi uma das mais aguardadas da cúpula da Cooperação Econômica 

da Ásia e do Pacífico (Apec, na sigla em inglês) em Manila, e grupos de direitos  

humanos pressionaram Trump a ser mais rígido com Duterte, devido à violenta guerra 

às drogas do governo filipino, que já causou a morte de milhares de pessoas. 

HOLLAND, Steve; LEMA, Karen. Trump diz ter "ótima relação" com Duterte e faz breve menção a direitos humanos.  

Agência Brasil, 13 nov. 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-11/ 

trump-diz-ter-otima-relacao-com-duterte-e-faz-breve-mencao-direitos>. Acesso em: 8 nov. 2018. 

A Apec, citada no texto, foi criada por iniciativa da Austrália com o objetivo de: 

a) Exercer maior influência sobre os países de menor desenvolvimento socioeconômico; 

b) Integrar os países banhados pelo Pacífico, que concentram grande parte do PIB mundial; 

c) Aumentar as relações econômicas com os Estados Unidos, a China e o Japão; 

d) Reduzir as barreiras de circulação de pessoas entre os países-membros. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-11/trump-diz-ter-otima-relacao-com-duterte-e-faz-breve-mencao-direitos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-11/trump-diz-ter-otima-relacao-com-duterte-e-faz-breve-mencao-direitos

