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1. Analise as imagens a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Reprodução/Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian 

 

Trabalhador rural. Máquina de colheita. Operários industriais. 

Relacione as imagens para explicar as mudanças do trabalho no campo e na cidade a partir da 
industrialização, apontando como esse processo impulsionou a urbanização. 
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2. Analise a imagem a seguir: 

Reprodução/Biblioteca do Congresso, Washington, DC, EUA 

 

Família do povo Sámi, início do século XX. 

Ao longo de sua história, um povo muda suas tradições por meio do contato com outras culturas 
e em razão de avanços tecnológicos. Com base na análise da imagem e em seus conhecimentos, 
indique duas mudanças nos hábitos do povo Sámi após os processos de modernização das cidades.  
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3. Leia o texto a seguir: 

Em 1992 é consolidado o Mercado Comum Europeu, com a eliminação das 

últimas barreiras alfandegárias entre os países-membros. Pelo Tratado de Maastricht 

(cidade da Holanda), a União Europeia entra em funcionamento a partir de 1º de 

novembro de 1993. 

Dois outros tratados complementam o Tratado de Maastricht, um para tratar da 

União Política e o outro para cuidar da União Monetária e Econômica. 

BRASIL. Congresso Nacional. Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. União Europeia (UE).  

Disponível em: <http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/UE.htm>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

A partir do trecho acima, explique como a União Europeia contribuiu para a livre circulação de 
mercadorias, capitais e pessoas. 
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4. Leia o texto a seguir: 

Os três acontecimentos mais importantes do século XX, estreitamente ligados 

entre si, são a formação de um sistema global de economia e poder, com base na 

exportação de capitais; o triunfo inicial da revolução socialista; e sua subsequente 

derrota [...]. Esses dois últimos aspectos da evolução histórica do século XX estão 

associados a dois eventos grandiosos, à maneira dos “dez dias que abalaram o  

mundo”, na expressão de John Reed: a tomada do poder pelos bolchevistas, em 1917, 

e o colapso dos regimes da Europa Oriental, em 1989. 

ARANTES JR. Abelardo da Costa. A transição na Europa Oriental: estudo comparativo das crises e transformações desde 1989 e sua 

influência sobre as relações internacionais. 515 f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011,  

p. 11. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9491/1/2011_AbelardodaCostaArantesJr.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, explique a origem da regionalização da Europa em 
Ocidental e Oriental, destacando como isso interfere na realidade dos respectivos países atualmente. 
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5. Leia o texto a seguir: 

Tiina Sanila-Aikio não é uma presidente comum. Com 34 anos, é a chefe do 

povo sámi (também denominado lapão) na Finlândia, única população nativa reconhecida 

pela União Europeia. [...] 

Apesar da população sámi ser de, pelo menos, 75 mil pessoas, suas línguas 

estão morrendo. O povo sámi é formado por nove diferentes tribos que ocupam 

territórios na Noruega, Suécia, Rússia, Finlândia, e falam vários dialetos. A falta de 

ensino da língua sámi significa que a população mais jovem desse povo está crescendo 

sem falar sua língua materna. 

MULHERES sámi tentam salvar sua língua materna. Global Voices, 19 mar. 2018. Disponível em: 

<https://pt.globalvoices.org/2018/03/19/mulheres-sami-tentam-salvar-sua-lingua-materna/>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, explique a importância da ação da 
ONU, como órgão internacional, na defesa dos direitos do território do povo Sámi. 
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6. Analise as imagens a seguir: 

Rslface/Wikipedia/WikimediaCommons  Muhammad Mahdi Karim/Wikipedia/Wikimedia Commons   

  

Santa Missa celebrada solenemente na igreja  

de S. Ambrogio, em Milão, Itália 

Uma foto de pessoas realizando o ritual  

do Tawaf na Caaba, na Arábia Saudita 

A Europa e a Ásia correspondem a uma mesma massa continental, chamada de Eurásia. Entretanto, 
há diversos fatores que levaram à divisão política entre os continentes. Após comparar as imagens 
da Europa e da Ásia, é possível afirmar que: 

a) a região hoje chamada de Eurásia deixou de existir após a regionalização em Europa e Ásia. 

b) a Eurásia foi dividida como solução de guerras históricas ocorridas entre os continentes. 

c) a Eurásia não deveria ser dividida em Europa e Ásia, já que sua divisão não traz benefícios. 

d) a regionalização que divide a Eurásia se deve às diferenças culturais entre as duas regiões. 

e) a regionalização que divide a Eurásia ocorreu de forma natural a partir da deriva de placas. 
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7. Analise o mapa a seguir: 

Mapa de relevo – Europa 

Pixabay/<pixabay.com>  

 
Fonte: PIXABAY. Disponível em: <https://pixabay.com/pt/europa-mapa-mapa-f%C3%ADsico-2170640/>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

No mapa, quanto mais verde o tom, mais baixas são as altitudes; quanto mais marrom o tom, mais 
altas são altitudes. Com base na análise do mapa de relevo da Europa e em seus conhecimentos, 
é possível afirmar que: 

a) o limite entre Europa e Ásia é composto por uma área de planície. 

b) o sul do continente europeu apresenta maiores altitudes que o norte. 

c) a área central do continente é pouco habitada em razão do relevo acidentado. 

d) o Leste Europeu é formado pelas maiores cordilheiras europeias. 

e) a maior parte do continente é composta por áreas abaixo do nível do mar. 
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8. Analise a imagem a seguir: 

Reprodução/Coleção particular  

 

Lisboa, Portugal, durante o grande terremoto de 1º de novembro de 1755. A gravura em cobre,  

feita no mesmo ano, mostra a cidade em ruínas e em chamas, apresentando tsunamis  

e a água altamente revolta no porto, que afundou muitos navios. 

Portugal é um país que já teve sua infraestrutura destruída por abalos sísmicos. Tal fato se deve à 
sua localização geográfica situada: 

a) na borda da placa Euro-Asiática e próxima à placa Africana. 

b) na borda da placa Euro-Asiática e próxima à placa Arábica. 

c) na borda da placa Euro-Asiática e próxima à placa Caribenha. 

d) no meio da placa Euro-Asiática. 

e) no meio da placa Africana. 
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9. Analise a imagem seguir: 

UNHCR/A.Branthwaite/flickr/Creative Commons 2.0  

 

Refugiados sírios no campo de Akcakale, no sul da Turquia, em sítio da ONU, 2012. 

A guerra na Síria tem levado milhões de pessoas a fugir desse país em busca de segurança, seja 
para países vizinhos como a Turquia, o Líbano e a Jordânia, seja para países europeus, como a 
Alemanha. Logo, o conflito na Ásia interfere diretamente no território europeu, uma vez que 
muitos sírios: 

a) atravessam o mar Vermelho para trocar de continente em busca de refúgio. 

b) atravessam o mar Negro para trocar de continente em busca de refúgio. 

c) utilizam a fronteira com a Turquia para trocar de continente em busca de refúgio. 

d) utilizam a fronteira com a Inglaterra para trocar de continente em busca de refúgio. 

e) são capturados e levados de forma compulsória e involuntária para tal continente. 
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10. Leia o texto a seguir: 

A Europa precisa de boas ligações de transportes para impulsionar o comércio 

e o crescimento econômico e para criar emprego e prosperidade. As redes de transporte 

são essenciais para a cadeia de abastecimento e constituem a base da economia de 

qualquer país. Possibilitam a distribuição eficiente dos bens e a circulação dos cidadãos. 

Tornam os locais acessíveis, aproximam e unem as pessoas e contribuem para uma 

elevada qualidade de vida. 

Os transportes são uma pedra angular do processo de integração europeia e 

estão estreitamente associados à criação e realização do mercado interno, que promove 

o emprego e o crescimento econômico. São uma das primeiras políticas comuns da 

atual União Europeia, essenciais para concretizar três das quatro liberdades fundamentais 

do mercado comum [...]. 

UNIÃO EUROPEIA. Compreender as políticas da União Europeia: transportes. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 

2014. p. 3. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/file/1242/download_pt?token=US4HsiyF>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Reconhecendo a importância da rede viária para a circulação de mercadorias, é possível afirmar que: 

a) a Europa Ocidental mostra-se mais integrada pela rede viária, tendo em vista a preponderância 

de sua economia agroexportadora. 

b) a Europa Ocidental mostra-se menos integrada pela rede viária, sendo esta desnecessária para 

sua economia informacional. 

c) a Europa Oriental mostra-se mais integrada pela rede viária, fato que decorre de sua intensa 

industrialização. 

d) a Europa Oriental mostra-se menos integrada pela rede viária, fato que decorre de seu atraso 

no processo de industrialização. 

e) a Europa mostra-se pouco integrada pela rede viária em seus dois hemisférios. 


