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Na condição de professor acredito que estamos passando 

por uma revolução no acesso à informação. Não é uma 

constatação unicamente minha, mas se diz que são tantas 

as informações que não temos capacidades para assimilá-

las. Nesse contexto, sites e blogs institucionais ou até 

mesmo pessoais, saem na frente na produção de 

informações. O fenômeno Wikipédia está aí para se 

constatar isso, apesar das críticas inegavelmente ela reúne 

mais informações do que qualquer enciclopédia escrita. 

A produção desse conhecimento muitas vezes é coletiva, 

muitas coisas são montagens e compilações, reúnem-se 

num espaço online algumas informações que interessa a 

algum público e assim por diante. Como professor 

universitário, vejo que na academia há uma significativa 

resistência a essa modalidade de produção de 

conhecimento. 

Contudo, acho que o processo é irreversível. Acredito que 

num futuro a etiqueta da fonte, ou seja, quem escreveu 

terá menos importância. O que se avaliará será a 

adequação de certos conhecimentos que atenderá uma 

determinada demanda, seja didática, de pesquisa ou 

apenas por curiosidade. 

O maior problema de tudo isso é selecionar e adaptar um 

conteúdo específico em meio a tanta informação. Não 

podemos confundir informação com conhecimento, de 

informação a rede está cheia, usá-las para promover 

conhecimento é algo complicado. Toda essa informação 

precisa ser “filtrada”, organizada e adaptada por alguém 

que entende do assunto em pauta. Só assim ela terá 

sentido.  

Defendo que esse será o papel do professor no futuro 

próximo (talvez agora). Ou seja, o professor será a pessoa 

capaz de se embrenhar em meio a um oceano de 

Entendendo esse material 



 

informações e de lá tirar o necessário, adequar essas 

informações, acrescentar ou excluir, modificar se preciso, 

dar a essa informação um sentido didático-pedagógico, 

adaptar às diversas modalidades de ensino, etc. 

Foi com base nessa lógica que essa apostila surgiu. A 

maior parte dela foi produzida através de adaptações de 

aulas que eu dei na educação básica. Muitas, inclusive são 

anotações, resumos de lousa os quais eu abri um livro nas 

pressas e dele tirei um conteúdo. 

Não podemos confundir essa apostila com aquelas 

tradicionais de vestibulares. Porém, acredito que essa aqui 

tem algum mérito se bem interpretada. Ela propõe 

pesquisas e produção de conhecimentos através de 

atividades diferentes daquelas que os cursos pré-

vestibulares solicitam. A intenção e dar mais autonomia e 

responsabilidades para os alunos. Também terá os 

exercícios tradicionais de vestibulares. 

Mas tudo que está aqui presente trata-se de um 

direcionamento, um norte para o aluno seguir. A 

preocupação maior não será o X na alternativa correta, 

mas sim o contexto onde se insere o exercício. 

De minha parte, digo que se o aluno seguir as pesquisas 

que aqui estão indicadas e realizar os exercícios aqui 

propostos ele terá um contato com situações de 

aprendizagem que o deixarão apto a entrar num curso 

superior. 

Finalizando, entendam esses escritos que se seguem 

como nosso. De todos os alunos e possíveis professores 

que queiram se utilizar dele e não se indignem da pouca 

profundidade e dos métodos com os quais foi concebido. 

A intenção principal é indicar um norte para estudantes de 

cursos pré-vestibulares populares e gratuitos, os quais são 

guerreiros do ensino noturno, depois de trabalhar o dia 

inteiro e não perder a esperança de atingir um futuro de 

conhecimento e realizações. O fiz por que vivi esse 

contexto, por que me enxergo nesses alunos e através 

deles venho melhorando minhas práticas de ensino.  

Prof. Alexandre de Freitas. 
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Anotações, lembretes...  
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Estrutura do material. 
Unidade I. Bases físicas. 
 

 A Geografia: apresentação e fixação de 
conhecimentos básicos.   

 Localização e orientação. 
 Noções básicas de cartografia.  
 Noções de geologia e recursos naturais. 
 Hidrografia, Relevo, Solo, Clima e Vegetação 

natural. 

Unidade II. Bases econômicas. 

 Processo e desenvolvimento do 
capitalismo. 

 Produção e utilização de energia.  
 Industrialização mundial. Países de 

industrialização pioneira e Países de 
industrialização tardia. 

 Agropecuária mundial.  

Unidade III. Geopolítica e Geografia urbana. 

 Urbanização mundial. Surgimento e 
desenvolvimento das cidades, Conceitos 
básicos, cidades nos séculos XX e XXI. 

 Problemas ambientais urbanos. 
 Comércio internacional e polos de poder.  
 Blocos econômicos regionais. 
 Ordens mundiais e Globalização. 
 Conflitos mundiais. Étnico-separatistas  e 

Geopolíticos e estratégicos. 

Unidade IV. Regionalização. 

 Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
 Países emergentes e Tigres Asiáticos. 
 Migrações no mundo atual. 
 Oriente Médio, China e Índia, Europa, África 

e América. 

As atividades. 

 Pesquisando e estudando. Questões 
que levam o aluno a pesquisar, 
promovendo, assim, o hábito de 
estudo. Sem gabarito. Serão 
discutidas em aula.  

 Praticando. Questões de 

vestibulares, com gabarito. 

Apresentação. 
Esse material visa fornecer alguns 
conteúdos de Geografia Geral 
adaptados a cursos pré-
vestibulares populares, 
comunitários e gratuitos. 
Produzido através de compilação 
e produção de conteúdos, dentro 
do possível os autores foram 
identificados e às imagens foi dado 
o devido crédito. Caso algum 
conteúdo ou imagem firam 
direitos autorais entre em contado 
com o autor/compilador. 
Toda contribuição é bem-vinda: 
acréscimos, correção, melhoria e 
atualização de conteúdo, 
correções gramáticas, etc.  
As partes compiladas terão a 
identificação do autor ou, no caso 
de material coletivo, a 
identificação do site. As partes não 
identificadas foram produzidas 
pelo autor/compilador.  
Esse material poderá ser 
reproduzido por qualquer meio 
para uso didático. É vedado o uso 
comercial, ao usar partes desse 
material deve-se fazer referência a 
ele.     
Contato. 
Alexandre de Freitas. 
E-mail: 
a-freitas1972@hotmail.com 
Celular: 
 (17) 99113-5191. 
Cidade: 
São José do Rio Preto-SP. 

mailto:a-freitas1972@hotmail.com
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Unidade I.  

Aula 1. 

Geografia: uma apresentação. 

A Geografia é uma ciência humana que 

estuda as relações que ocorrem no espaço 

geográfico, é uma ciência de síntese. Seu 

objeto de estudo é o espaço geográfico, 

aquele que o ser humano utiliza para 

satisfazer seus desejos e necessidades. 

Diante disso, se faz necessário o estudo do 

meio natural (ou físico) e dos fenômenos 

sociais/humanos, para isso a Geografia se 

utiliza de várias ciências como: Geologia, 

Climatologia, Pedologia, Hidrografia, 

Sociologia, História, Antropologia, 

Economia etc.  

O ser humano desde os primórdios tem 

uma grande capacidade de produzir o 

espaço geográfico. Esse espaço é artificial e 

humanizado. Sua produção se modifica e se 

torna mais sofisticada conforme se 

desenvolve novas técnicas. 

Na produção desse espaço existe uma 

relação intrínseca entre os substratos 

naturais – relevo, hidrografia, vegetação, 

clima. E os eventos humanos – relação 

entre as pessoas, economia, cultura. De 

forma simplificada, a Geografia procura 

entender essas relações e as contradições 

decorrentes da atuação do se humano no 

espaço. 

Os continentes. 

Às grandes massas de terras emersa 

rodeadas por águas convencionou-se 

chamar de continentes.  

Observe o mapa. 

 

Os oceanos. 

Considera-se oceanos as grandes massas de 

água que ocupam as partes mais baixas da 

crosta. Entendemos que há uma única 

grande massa de água, a qual se 

convencionou dividir, na maioria das vezes, 

em três: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico 

e Oceano Índico.  

Os hemisférios. 

Observe o mapa. 
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A linha do Equador divide a Terra nos 

hemisférios norte e sul. E o Meridiano de 

Greenwich divide a Terra nos hemisférios 

leste e oeste. 

Diante da observação do mapa acima 

podemos notar que o hemisfério sul possui 

mais água do que terras emersas. O Brasil é 

cortado ao norte pela Linha do Equador, 

tendo, assim, a maior parte do seu território 

na região tropical. 

 

 

Pesquisando e estudando... 

1. Quais são os continentes? Qual o único 

continente onde não há países? Explique 

por quê. 

2. Diferencie ilha de continente. 

3. Diferencie oceano de mar. 

4. Existe possibilidade de subdividir os 

continentes? Como e por quê? 

Praticando... 

1. (Unicamp, 2009) Observe o mapa, leia o 

trecho que segue e responda às questões: 

 

Um século depois das expedições dos 
americanos Frederick Cook (1865-1940) e 
Robert Perry (1856-1920) que visavam a 
conquistar o Polo Norte, uma nova corrida 
está sendo disputada, desta vez no Oceano 
Glacial Ártico. 

Os seus protagonistas são os cinco países 
que fazem fronteira com essa “terra de 
ninguém” congelada. 

(Adaptado de Pierre Le Hir, “A corrida em busca dos 
recursos do Ártico se intensifica”. Le Monde. 

www.noticias.uol.com.br/midiaglobal/lemonde/2008
/08/22.ult.580u.3272.jhtm) 

a) O território identificado com o número 4 
corresponde à Groenlândia, pertencente à 
Dinamarca. Identifique os demais países 
assinalados, respectivamente, com os 
números 1, 2, 3 e 5. 

b) Mesmo divergindo sobre as causas, a 
comunidade científica é unânime: o Oceano 
Ártico está derretendo. Em caso de 
derretimento de sua superfície, é esperado 
que os países banhados por esse oceano 
tenham maior interesse nesta área do 
globo. Aponte duas razões que justifiquem 
esse maior interesse. 

2. Observe o mapa. 

Linha do Equador 

Meridianao de Grenwich 
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Os países assinalados com os números 1, 2 e 
3 são,  respectivamente. 

a) Espanha, Alemanha e Finlândia. 

b) Espanha, Alemanha e Rússia. 

c) Espanha, França e Suécia. 

d) França, Polônia e Suécia. 

e) Espanha, Alemanha e Noruega. 

3. Observe o mapa abaixo e responda: 

 

Dentre os continentes da Terra, aquele(s) 
que se situa(m) em todos os hemisférios do 
planeta é (são): 

a) Ásia e América 

b) África e Europa 

c) África e Ásia 

d) Europa 

e) África 

 

Aula 2. 

Orientação e localização. 

Entender o espaço implica necessariamente 
saber se orientar e se localizar. Em 
determinadas circunstâncias e 
despretensiosamente, às vezes, 
negligenciamos essas habilidades. Contudo 
elas são de extrema importância. 

Antigamente navegadores, pescadores e 
viajantes não dispunham de objetos de 
orientação como os modernos GPS de hoje. 
Eles tinham que se orientar pelos astros, 
método que ainda hoje tem grande 
utilidade. 

Tipos de orientação. 

De modo geral temos os seguintes tipos de 
orientação. 

Coordenadas móveis ou egocêntricas. 
Quando temos nós mesmos como 
referência, à direita, à esquerda, para frente 
e para trás. São muito práticas em espaços 
pequenos com pouca alteração, p. ex.: siga 
em frente e vira à esquerda, moro na 
primeira casa à direita em frente a uma 
grande árvore.  

Pontos cardeais. São as coordenadas fixas 
(norte, sul, leste, oeste, etc.) os astros nos 
dão as referências, p. ex.: o sol nasce no 
lado leste e se põe no lato oeste, cuidado. 
Melhor é falar lado, em vez de leste e oeste, 
pois que esse astro muda de posição 
durante o ano. Esse tipo de coordenada é 
muito eficiente principalmente porque não 
depende de sua posição que é móvel e sim 
de uma referência fixa. Por exemplo, a 
cidade B está a 20 Km a oeste da cidade A. 

Coordenadas geográficas. É formada pelas 
latitudes e longitudes que formam uma 
quadrícula capaz de localizar qualquer 
ponto na superfície da Terra. Por exemplo, 
as coordenadas de São Paulo são as 

1 

2 

3 
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seguintes: latitude 23° 32' 51'' S (sul) e 
longitude 46° 38' 10'' O (Oeste). 

Endereço. É a convenção de colocar nome 
em ruas, avenidas, etc. cujas casas possuem 
um determinado número, localizam-se em 
bairros, também denominados que estão 
em regiões e cidades. Todo esse sistema de 
nomes nos orienta para que possamos 
achar um local. 

Orientando-se pelos astros. 

 

Rosa dos Ventos. 

 

Revendo conceitos básicos. 

Coordenadas geográficas. Latitudes e 
Longitudes. Paralelos e Meridianos. 
Hemisférios. 

Coordenadas Geográficas. 

O sistema de coordenadas geográficas 
permite identificar a posição de cada ponto 
na superfície terrestre. As linhas imaginárias 
denominadas paralelos e meridianos 
formam as coordenadas geográficas. Os 
pontos localizados no cruzamento dos 
paralelos com os meridianos são indicados 
por valores expressos por suas 
coordenadas geográficas através da 
Latitude e da Longitude, que são unidades 
angulares em graus (°), minutos (‘) e 
segundos (“). 

Observe a imagem, ela representa as 
coordenadas geográficas no mapa-múndi. 

 

 

Paralelos e Meridianos.  

Os paralelos ligam pontos de mesma 
latitude, nos dois hemisférios entre o 
Equador e os polos. São, assim, cortes 
horizontais, formando círculos 
perpendiculares aos meridianos.  

Os meridianos ligam pontos de mesma 
longitude, nos dois hemisférios, entre o 
Meridiano Inicial e o semicírculo oposto, do 
outro lado da Terra. Passam pelos polos 
norte e sul e se cruzam entre si. 

Latitude e Longitude. 

Latitude, é a distância angular entre o plano 
do equador e um ponto na superfície da 
Terra, tendo como referência o centro do 
planeta. Varia de 0 °, no Equador a 90° nos 
polos tanto para norte como para o sul. 
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Longitude, é o ângulo formado entre o 
Meridiano de Origem (Greenwich) e o 
meridiano do local, também se leva em 
consideração o centro da Terra. Varia de 0 ° 
a 180° tanto para leste como para oeste.  

Os principais paralelos. 

Alguns paralelos são considerados 
principais, eles são a base para dividir a 
Terra em zonas climáticas. A figura abaixo 
mostra os principais paralelos, notem que 
são as linhas que cortam o planeta de oeste 
a leste: Círculo Polar Ártico, Trópico de 
Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e 
Círculo Polar Antártico. 

Os principais paralelos. 

Alguns paralelos são considerados 
principais, eles são a base para dividir a 
Terra em zonas climáticas. A figura abaixo 
mostra os principais paralelos, notem que 
são as linhas que cortam o planeta de oeste 
a leste: Círculo Polar Ártico, Trópico de 
Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e 
Círculo Polar Antártico. 

Zonas climáticas da Terra. 

 

Também temos um meridiano importante, 
lembre-se, meridianos cortam a Terra no 
sentido norte- sul. Esse meridiano chama-se 
Greenwich e divide a Terra em hemisférios 
leste (ou oriental) e oeste (ou ocidental). 

 

Pesquisando e estudando... 

1. Qual a melhor forma de nos orientar e nos 
localizar? Justifique. 

2. Por que existem diferentes Zonas 
Climáticas na Terra? 

3. Pode ocorrer um clima frio nas 
proximidades da Linha do Equador? Por 
quê? 

Praticando... 

1. (Enem-2000) Em certa cidade, algumas de 
suas principais vias têm a designação 
“radial” ou “perimetral”, acrescentando-se 
ao nome da via uma referência ao ponto 
cardeal correspondente. As ruas 1 e 2 estão 
indicadas no esquema abaixo, em que não 
estão explicitados os pontos cardeais.  

 

Os nomes corretos das vias 1 e 2 podem, 
respectivamente, ser: 

a) perimetral sul, radial leste. 

b) perimetral sul, radial oeste. 

c) perimetral norte, radial oeste. 

d) radial sul, perimetral norte. 

e) radial sul, perimetral oeste. 

2. Observe o mapa. 
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Em relação à China, Mongólia e Índia, estão, 
respectivamente, ao 

a) Norte e Sudoeste. 

b) Norte e Sul. 

c) Leste e Norte. 

d) Sudoeste e Norte. 

e) Norte e Sudeste. 

3. (Unesp, 2015) Durante os meses de julho 
e agosto, período em que as temperaturas 
se elevam significativamente,  amanhece 
mais cedo e o Sol se põe apenas por volta 
das 22 horas. Assim, das 24 horas do dia, o 
local permanece iluminado por pelo menos 
18 horas, e a noite torna-se apenas um 
fenômeno passageiro. 

 

Considerando conhecimentos geográficos 
sobre a incidência dos raios solares no 
planeta ao longo das diferentes épocas do 
ano, é correto afirmar que o local abordado 

no texto está representado no mapa pelo 
número 

a) 5. 

b) 2. 

c) 1. 

d)4.  

e) 3. 

Aula 3. 

Noções básicas de cartografia.  

Mapas: generalidades e elementos 
essenciais.  

Um mapa representa uma visão de mundo. 
É uma escolha de como e porque 
representar determinados fenômenos e 
ocorrências. Eles são muito importantes, 
desde a antiguidade são usados para se 
localizar e se orientar. Hoje eles estão 
presentes em nossas vidas, um ponto de 
táxi, uma rodoviária, um aeroporto, uma 
lista telefônica sempre contêm um mapa 
para nos localizarmos.  

Definição. 

"Um mapa é uma representação geométrica 
plana, simplificada e convencional, do todo 
ou de parte da superfície terrestre, numa 
relação de similitude conveniente 
denominada escala." Simplificando, um 
mapa é uma representação do espaço 
terrestre numa superfície plana. Para ser 
eficiente deve ser de fácil leitura. A 
percepção deve ser a mais instantânea 
possível, de modo que em um tempo curto 
seja possível lê-lo e entendê-lo. 

Elementos essenciais de um mapa. 

Alguns elementos de um mapa são 
considerados essenciais, pois que facilitam 
a leitura do mesmo. 
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A própria cartografia é uma linguagem, por 
isso se exprime através do emprego de 
elementos e signos formando uma 
linguagem universal e atingindo o objetivo 
de comunicação.  

Título - mostra de forma clara e objetiva 
qual será o assunto no mapa, o que ele 
representa. 

Legenda - um conjunto de símbolos que 
devem ser reconhecidos com facilidade e 
representam um fenômeno ou uma 
ocorrência na superfície real. Uma relação 
entre significante e significado. As legendas 
podem ser: 

 

Escala - é a relação entre as distâncias do 
mapa e a distância real do terreno 
cartografado. Através dela conseguimos 
saber a distância entre um lugar e outro. 

A escala pode ser: 

Numérica. Indica a relação de comprimento 
no terreno em forma de fração. Ex. 
1:25.000. Que significa: 1 centímetro é igual 
a 250 metros. 

Gráfica. É uma representação gráfica de 
várias distâncias do terreno sobre uma linha 
graduada. 

 Projeções cartográficas. 

Uma projeção cartográfica consiste em 
processos que visam representar a esfera 
terrestre sobre um plano. A forma esférica 

da Terra causa vários problemas nas 
representações planas, visto que, uma 
superfície esférica não pode ser 
representada perfeitamente em um plano. 
Ocorre uma impossibilidade física. 

As projeções cartográficas classificam-se 
das seguintes formas: 

1. Quanto às deformações. 

Conformes ou semelhantes. Mantêm a 
forma correta das áreas representadas e 
não causam deformações nos ângulos. 
Conservam a forma e distorcem a 
superfície. 

Equidistantes. Existe constância nas 
distâncias representadas, elas não 
apresentam deformações lineares. Não 
causam deformações em certas partes da 
projeção. Nelas não dá para representar 
todas as distâncias em escala correta.  

Equivalentes. Mantêm constantes as 
dimensões relativas das áreas 
representadas, conservam as dimensões 
relativas, mas as formas ficam distorcidas. 

Azimutais ou zenitais. São feitas para 
finalidades específicas, no caso de nem as 
projeções conformes e nem as equivalentes 
satisfazerem a necessidade. Elas 
preocupam-se apenas com os azimutes 
(ângulo de um plano vertical com outro 
escolhido como plano de origem). 

Afiláticas. Essas projeções se diferem de 
todas as outras, não conservam áreas, 
planos ou azimutes. 

2. Quanto à localização do ponto. 
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Cilíndrica. A projeção do globo se dá num 
cilindro. 

Cônica. Quando a projeção acontece sobre 
um cone tangente a um paralelo. 

Azimutal. A projeção acontece sobre um 
plano tangente ao polo, sobre o Equador ou 
a qualquer paralelo. 

3. Quanto à posição de projeção da 
superfície. 

Equatorial. O centro da projeção está no 
Equador. 

Polar. Quando o centro está nos polos. 

Transversa. O eixo da superfície de projeção 
fica perpendicular em relação ao eixo de 
rotação da Terra.   

Oblíqua. Quanto está em qualquer outra 
posição. 

4. Quanto à situação da superfície de 
projeção. 

Tangente. Quando a superfície de projeção 
tangencia o elipsoide. 

Secante. Quanto à superfície de projeção 
corta o elipsoide. 

Dentre as várias projeções usadas, as mais 
conhecidas são a de Mercator e a de Peters. 

Projeção de Mercator. 

 

É uma projeção cilíndrica, conforme e 
transversa criada no século XVI, priorizando 
a representação de países do hemisfério 
norte, em especial os da Europa. 

Projeção de Peters. 

 

É uma projeção cilíndrica equidistante, as 
superfícies dos continentes aparecem em 
escala igual, mas as formas ficam 
deformadas. Desenvolvida na década de 
1970, prioriza os países da África e demais 
países os quais eram chamados de terceiro 
mundo. 

Fusos horários. 

Fuso horário é a distância de 15º entre um 
meridiano e outro que tem uma hora 
específica. João Carlos Moreira e Eustáquio 
de Sene nos dizem que: 

“Dividindo-se 360º da esfera terrestre pelas 
24 horas de duração do movimento de 
rotação, resultam 15º. Portanto, a cada 15º 
que a Terra gira, passa-se uma hora, e cada 

http://1.bp.blogspot.com/-2GYgsykXPhA/UDwOMGLX6gI/AAAAAAAAFto/wF14X5BpG5A/s1600/Proje%C3%A7%C3%B5es;+cil%C3%ADndrica,+c%C3%B4nica+e+azimutal
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uma dessas 24 divisões recebe o nome de 
fuso horário.”  

As horas mudam conforme passam os fusos 
horários, para leste elas aumentam, para 
oeste elas diminuem. 

Observe o mapa. 

 

 

 

 

Pesquisando e estudando... 

1. Definam projeção cartográfica. 

2. De forma simplificada, como se 
classificam as projeções cartográficas? 

3. Quanto à forma, explique as projeções 
conforme e equivalente. 

4. Quanto à situação de projeção, como se 
classificam as projeções? 

5. Explique detalhadamente as projeções de 
Mercator e Peters. 

Praticando... 

1. (PUC-RS 2003) Responder à questão com 
base no quadro adiante, que representa 
uma rede de coordenadas de uma área do 
globo terrestre. 

 
Tendo como base a organização dos fusos 
horários legais, as cidades 1 e 4 têm como 
diferença horária 
 
a) 3 horas e 30 minutos. 
b) 3 horas. 
c) 2 horas. 
d) 1 hora e 30 minutos. 
e) 1 hora. 
 

2. (UFRN 2005) Um grupo de pesquisadores 
partiu de Brasília às 08 horas, rumo à cidade 
de São Francisco, nos Estados Unidos. 
Sabendo-se que a diferença entre as duas 
cidades é de 05 fusos horários e que o voo 
durou 08 horas, os pesquisadores 
chegaram a São Francisco às: 

a) 23 horas. 

b) 16 horas. 

c) 13 horas. 

d) 11 horas. 

3. (PUC-RS, 2004) Duas cidades, A e B, 
possuem uma diferença horária de uma 
hora, entre elas. Considerando que pela 
cidade A passa o Meridiano de Greenwich, é 
correto supor que as cidades A e B são, 
respectivamente, 

a) Los Angeles e Nova York. 

b) Londres e Paris. 

c) Roma e Istambul. 

d) Dakar e Nairobi. 

e) San Diego e Tegucigalpa. 

Aumenta Diminui 
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4. (UNESP 2003) Que horas devem marcar 
os relógios em Nova York, que fica no 
quinto fuso a oeste de Greenwich, quando 
em São Paulo, que fica no terceiro fuso, 
também a oeste, são doze horas, no horário 
de verão? 

a) Duas horas. 

b) Nove horas. 

c) Treze horas. 

d) Quinze horas. 

e) Dezenove horas. 

5. (UEG, 2005) Um avião decolou do 
aeroporto da cidade A (45°W) às 7 horas 
com destino à cidade B (120°W). O voo tem 
duração de oito horas. Que horas serão na 
cidade B quando o avião pousar? 

a) 11h 

b) 10 h 

c) 9 h 

d) 8 h 

e) 2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 4. 

Noções de Geologia e recursos naturais. 

O ser humano utiliza o substrato natural 
para satisfazer suas necessidades. Desse 
substrato natural utilizamos a água, os 
minerais contidos nas rochas, o ar, o solo e 
os vegetais.  

De certa forma, podemos comparar nosso 
planeta ao ser vivo. Nele existem vários 
ciclos: da água, das rochas, etc. Em muitas 
ocasiões o ser humano interfere nesses 
ciclos e promove desequilíbrios. 

Nosso planeta está em constante mudança, 
algumas perceptíveis, outras não. 
Percebemos terremotos e vulcões, mas não 
percebemos o afastamento dos 
continentes. 

Conheceremos um pouco da dinâmica 
interna e externa do planeta e alguns tipos 
de rochas.  

Dinâmica interna (processos endógenos).  

Produzida pela energia interna do planeta 
provinda do núcleo que desencadeia uma 
série de fenômenos que resultam na 
movimentação das placas tectônicas, 
causando assim, modificações estruturais. 
Os fenômenos internos são: 

Tectonismo; compreende a movimentação 
que causam deslocamento e deformação 
nas rochas da crosta. 

Movimentos epirogênicos; são os 
movimentos verticais, provocam 
abaixamento ou soerguem a crosta. 
Normalmente ocorrem em regiões mais 
estáveis geologicamente. 

Movimentos orogênicos; esses movimentos 
dão origem as montanhas, tem pequena 
duração geologicamente falando, mas 
provocam grandes transformações. 
Dobramentos; quando as rochas sofrem 
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transformações por serem submetidas a 
esforços advindos do interior da Terra. 
Falhamento; também ocorrem quando as 
rochas são submetidas a esforços internos, 
porém em substratos mais resistência que 
ao invés de dobrarem acabam fraturando-
se. 
Vulcanismo; são fenômenos relacionados às 
atividades vulcânicas onde o magma do 
interior da Terra ascende à superfície. 

Dinâmica externa. 

São produzidas por agentes externos à 
crosta do planeta desencadeados pela 
energia solar e ela ação dos seres vivos. 

Água; é a grande responsável pela grande 
parte da erosão na superfície terrestre, atua 
na forma de rios, chuva, escorrimentos 
superficiais e subtérreos. É responsável 
pelos processos de desgaste e transporte 
de sedimentos. 
Gelo; o deslocamento de geleiras provoca 
grande erosão na superfície terrestre. 
Vento; é um agente esculpidor atua 
principalmente em regiões desérticas, 
provocando destruição e acumulação. 
A temperatura, os microorganismos e o ser 
humano também agem como 
modificadores do relevo. A variação de 
temperatura provoca dilatação e trincas nas 
rochas por onde microorganismos e 
vegetais penetram decompondo-a e o ser 
humano tem a capacidade de alterar a 
superfície com suas obras. 
Tipos de rochas. 

Magmáticas – formadas pela consolidação 
do magma. Podem intrusivas (plutônicas ou 
abissais), consolidam-se no interior da 
Terra. E extrusivas (vulcânicas ou efusivas), 
consolidam-se na superfície. 

Metamórficas – formadas por altas 
pressões e temperaturas no interior da 
Terra. 

Sedimentares – formadas pela 
compactação de sedimentos de outras 
rochas.  

Pesquisando e estudando... 

1. Explique resumidamente a dinâmica 
interna e a dinâmica externa do planeta 
Terra. 

2.  Sobre os fenômenos internos, explique: 

A) Movimentos orogênicos. 

B) Movimentos epirogênicos. 

C) Falhamento. 

D) Vulcanismo. 

3. Sobre os fenômenos externos, explique 
as ações: 

A) Água 

B) Vento 

C) Gelo 

D) Temperatura. 

Praticando... 

1. (Unicamp, 2010). Observe, na figura 
abaixo, o perfil esquemático da crosta 
brasileira e responda às questões. 
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a) Em termos de composição rochosa, 
como se diferencia uma ilha na plataforma 
continental de uma ilha oceânica? 

b) Recentemente significativas reservas de 
petróleo foram encontradas na plataforma 
continental brasileira, na denominada Bacia 
de Santos. Esse petróleo foi formado, em 
parte, em ambientes de água doce e 
existem reservatórios muito similares na 
África. Explique esse fato. 

2. Observe a imagem abaixo. 

 

a) O que ela representa? 

b) Como podemos relacioná-la à ocorrência 
de terremotos e vulcões? 

3. (UPE) As lavas mais antigas estão 
justamente nas ilhas mais afastadas da 
Cadeia Médio-Atlântica; por outro lado, as 
mais jovens são encontradas nas ilhas 
adjacentes à referida Cadeia. Esta ocupa 
posição mediana no Atlântico, 
acompanhando paralelamente as 
sinuosidades da costa da África e da 
América do Sul. Portanto, o assoalho 
submarino está em processo de expansão. 

Esses dados mencionados apoiam a ideia de 
um importante modelo teórico empregado 
pela Geografia Física e pela Geologia. Qual 
alternativa contém esse modelo? 

a) Uniformitarismo das cadeias oceânicas 

b) Teoria da Tectônica Global 

c) Modelo da Litosfera Quebradiça 

d) Teoria do Quietismo Crustal 

e) Migração dos Polos Geográficos 

Aula 5. 

Hidrografia. 

Para João Carlos Moreira e Eustáquio de 
Sene, o estudo da hidrografia e: 

“[...] parte de Geografia que trata das águas 
(correntes, paradas, oceânicas e 
subterrâneas), é importante considerar, de 
início, a água que provém da atmosfera. Ao 
entrar em contato com a superfície, a água 
das chuvas pode seguir três caminhos: 
escolar, infiltrar no solo ou evaporar. Por 
meio da evaporação, ela retorna à 
atmosfera. Já a água que se infiltra no solo 
e a que escoa pela superfície dirigem-se, 
pela ação da gravidade, às depressões ou às 
partes mais baixas do relevo, alimentando 
córregos, rios, lagos, oceanos e aquíferos.” 

A água está presente estado líquido desde 
quando ocorreu o resfriamento da Terra. 
Ela faz parte de um ciclo fechado e pouco 
se altera. 

Não havendo, salvo eventos astronômicos 
de grandes proporções, indícios de que se 
acabe.  

Divisão das águas: 

97,5% oceanos; 

2,5% ´ água doce. 

 Divisão das águas doces. 

68,7% glaciais e alto de montanhas; 

30,1% lençóis freáticos; 

0;8% permafrost (solo, rocha e gelo); 

0,4% Superfície e atmosfera.  

Rios. 
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Regimes nival e pluvial, pode ser uma 
transferência de águas subterrâneas para 
águas superficiais.  

Intermitentes (temporários) secam na 
estação seca; 

Perenes (permanente) nunca secam. 

Quanto à utilização e tipos de rios. 

De montanha – bom para produção de 
energia, ruim para navegação. 

De planalto – bom para produção de 
energia, em alguns casos são necessárias 
obras para navegação. 

De planície – ruim para produção de 
energia, bom para navegação.  

Bacias hidrográficas. 

Conceito. 

Área drenada por um rio principal e seus 
afluentes. 

Tipos de bacias hidrográficas  
(desembocadura de rios). 

Exorreica – quando está voltado para 
oceanos ou mares. 

Endorreica – voltado para o interior do 
continente, deságua em um lago.  

Arreica – o rio não chega nem a um mar e 
nem a um lago, as águas se acumulam 
temporariamente numa parte mais baixo e 
se evaporam ex. clássico – Okavango.  

Criptorreica – drenagem subterrânea, típica 
de cavernas. 

Lagos – massas de água que ocupam 
regiões baixas  da crosta continental.  

Oceanos – grandes massas de água salgada 
que cobrem as partes mais baixas da crosta 
(três principais: Pacífico, Atlântico e Índico). 

Mares – partes dos oceanos próximas aos 
continentes (abertos) ou com massas de 
água salgada com algum contato com os 
oceanos (fechados).  

Principais bacias hidrográficas do mundo. 

 

Pesquisando e estudando... 

1. Como se formam os lençóis freáticos? 

2. Diferencie um lençol freático de um 
aquífero. 

3. Quais as bacias hidrográficas mais 
extensas do mundo e onde elas se 
localizam? 

Praticando...   

1. (Vunesp, 2003) Um rio escava seu leito e 
aprofunda seu vale ao longo do tempo. 
Assinale a alternativa que contém fatores 
responsáveis pela maior intensidade deste 
trabalho.  

A) Vazão elevada, pequena velocidade da 
água escoada e transporte de poucos 
sedimentos.  

B) Baixa pluviosidade, baixa declividade do 
terreno e pequena velocidade da água 
escoada.  

C) Vazão elevada, alta velocidade da água 
escoada e transporte de grande quantidade 
de sedimentos.  
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D) Baixa declividade do terreno, alta 
velocidade da água escoada e transporte de 
grande quantidade de sedimentos.  

E) Vazão elevada, baixa declividade do 
terreno e baixa pluviosidade. 

2. (UFPR) Comente a afirmação a seguir: 

O esgotamento das reservas naturais não 
ocorre somente pelo consumo, mas 
também pela forma inadequada de 
consumo. 

3. UFP) A dinâmica interna e a externa da 

Terra provocam modificações no relevo 

terrestre. São considerados, 

respectivamente, agentes modeladores 

internos (endógenos) e externos (exógenos) 

da Terra: 

a) Erosão e intemperismo. 
b) Águas correntes e vulcanismo. 
c) Geleiras e vento. 
d) Vulcanismo e tectonismo. 
e) Tectonismo e intemperismo. 
 

Aula 6. 

Relevo e solo. 

O relevo é a diversidade de desnivelamento 
que forma a fisionomia da superfície 
terrestre. São as feições, aparências e 
características das partes mais superficiais 
da crosta terrestre e do fundo dos oceanos. 

 Como vimos anteriormente, o relevo vai 
sendo modelado por forças internas e 
externas, a atuação dessas forças é 
constante e o relevo sempre se modifica. 

Esquema representativo das camadas da 
Terra. 

Crosta, é a parte superficial da Terra, nela 
ocorre a vida, possui em média 35 Km de 
espessura. 

Manto, camada intermediária entre o 
núcleo e a crosta, possui altas temperaturas 
e predomina material pastoso.  

Núcleo, constitui o centro da Terra, 
formado por ferro e níquel, altíssimas 
temperaturas, responsável pelo 
desencadeamento de fenômenos que 
movimentam as placas tectônicas.  

 

Estruturas de relevo ou províncias 
geológicas. 

São a “base” estrutural onde estão 
assentadas as formas de relevo: 

Bacias sedimentares – áreas de deposição 
que receberam sedimentos de áreas mais 
altas ao seu entorno, normalmente 
possuem reservas de combustíveis fósseis. 

Escudos Cristalinos - áreas muito antigas 
onde predominam rochas magmáticas e 
metamórficas, normalmente se apresentam 
muito desgastadas. Compreendem as áreas 
mais antigas do planeta e são ricas em 
recuso minerais. 

Dobramentos modernos - são terrenos 
recentes onde estão as grandes cadeias de 
montanha da atualidade. Himalaia, Andes, 
Alpes, Atlas são exemplos. 

Formas de relevo. 
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Planaltos – áreas em que os processos de 
erosão superam os de deposição, 
normalmente são altas, entre 500 e 1500 
mts. de altitude. 

Planícies - áreas em que os processos de 
deposição superam os de erosão, 
normalmente são baixas. 

Depressões – podem ser absolutas, áreas 
mais baixas do que o nível do mar; relativas, 
áreas mais baixas que o seu entorno. 

Solos. 

Os solos são a partes mais superficiais da 
crosta terrestre. Sua formação resulta no 
desgaste das rochas durante o tempo e 
devido ao intemperismo. É um recurso 
natural, pois possibilita a vida. 

 

Nas palavras de João Carlos Moreira e 
Eustáquio de Sene: 

“O solo é formado, num processo contínuo, 
pela desagregação e composição das 
rochas. Quando expostas à atmosfera, as 
rochas sofrem a ação direta do calor do Sol 
e da água da chuva, entre outros fatores, 
que modificam seus aspectos físicos e a 
composição química dos minerais que as 
compõem.” 

 Os fatores de formação do solo são: 
material de origem, clima e relevo. 

 Pesquisando e estudando... 

1. Pesquisem sobre os fatores de formação 
do solo. 

2. Caracterize detalhadamente, quanto à 
composição química, a crosta, o manto e o 
núcleo. 

3. Por que no Brasil não existe dobramentos 
modernos? 

Praticando... 

1. Solo é a camada superior da superfície 
terrestre, onde se fixam as plantas, que 
dependem de seu suporte físico, água e 
nutrientes. Um perfil de solo é 
representado na figura abaixo. Sobre o 
perfil apresentado é correto afirmar que: 

 

 

a) O horizonte (ou camada) O 
correspondente ao acúmulo de material 
orgânico que é gradualmente decomposto 
e incorporado aos horizontes inferiores, 
acumulando-se nos horizontes B e C. 

b) O horizonte A apresenta muitos minerais 
não alterados da rocha que deu origem ao 
solo, sendo normalmente o horizonte 
menos fértil do perfil. 

c) O horizonte C corresponde à transição 
entre solo e rocha, apresentando, 
normalmente, em seu interior, fragmentos 
da rocha não alterada. 

c) O horizonte B apresenta baixo 
desenvolvimento do solo, sendo um dos 
primeiros horizontes a se formar e o 
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horizonte com a menor fertilidade em 
relação aos outros horizontes. 

 

2. (UFU-MG) Analise esta sequência de 
figuras, em que está representada a 
formação do solo ao longo do tempo 
geológico, sabendo que as divisões que 
aparecem em cada figura e na legenda 
representam as etapas dessa evolução: 

 

 

 

A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar 
que essa sequência de figuras sugere que 

A) a evolução e o aumento da espessura do 
solo estão condicionados à escala do tempo 
geológico. 

B) o crescimento aéreo e subterrâneo da 
vegetação é inversamente proporcional ao 
desenvolvimento do solo. 

C) o desenvolvimento do solo, ao longo do 
tempo, resulta na sua diferenciação em 
horizontes. 

D) o material inorgânico presente no solo 
resulta de alterações ocorridas na rocha. 

3. As formas de relevo sofrem intenso 
desgaste à medida que a água, o gelo, o 
vento e os seres vivos atuam sobre o terreno. 
Esses agentes causam erosão nas partes mais 
elevadas e transportam os detritos, 
acumulando-os nas porções mais baixas da 
crosta terrestre”. 

(VESSENTINI, J. W. Geografia: o mundo em transição. 
São Paulo: Editora Ática, 2012. p.186). 

Os processos acima mencionados no texto 
são conhecidos, respectivamente, por: 

a) desgaste e deposição. 

b) lixiviação e assoreamento. 

c) diagênese e diaposição. 

d) transposição e acumulação. 

e) deslizamento e retenção. 

 

4. (Unicamp, 2010. Adaptada).Rochas são 
agregados naturais de um ou mais minerais. 
São formadas por diferentes processos, 
podendo ser classificadas como 
sedimentares, metamórficas ou magmática. 
A partir dessas informações responda: 

a) Quais são as principais diferenças entre 
as rochas sedimentares e magmáticas? 

b) Como se forma uma rocha metamórfica?   

Aula 7. 

Clima. 

O planeta Terra possui um complexo 
sistema de trocas de energias térmicas 
provenientes da energia solar que atinge o 
atinge. 

Para entendermos o clima é importante 
frisarmos os seguintes conceitos. 

Clima – estado relativamente permanente das 

condições atmosféricas. Classifica-se desde uma 

escala local até global. 

Tempo – estado passageiro das condições 
atmosféricas. 

Fatores climáticos. 

Latitude – quanto maior mais frio. 
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Altitude – quanto maior mais frio. 

Continentalidade – quanto mais distante do 
oceano maior a amplitude térmica e, em 
regiões temperadas, mais ocorrência de 
frio. 

Maritimidade – ao contrário da 
Continentalidade, quanto mais próximo do 
oceano menor a amplitude térmica e clima 
mais ameno em regiões temperadas.  

Massas de ar – porções da atmosfera que se 
estendem por muitos quilômetros, 
conforme se deslocam, acabam se 
caracterizando pela interação com outras 
massas, com as quais trocam calor e 
umidade. 

Atributos climáticos. 

Temperatura – intensidade de calor na 
atmosfera. 

Umidade – quantidade de vapor presente 
na atmosfera. 

Pressão atmosférica - força que o peso do 
ar exerce sobre uma determinada área. 
Quando a pressão é alta as moléculas se 
movimentam mais e ficam distantes umas 
das outras. Ao contrário, quanto menor 
pressão as moléculas ficam mais próximas. 

João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene, 
completam: 

“[...] por causa da esfericidade, da 
inclinação do eixo imaginário e do 
movimento de translação ao redor do Sol, 
nosso planeta não é aquecido 
uniformemente. Isso condiciona os 
mecanismos da circulação atmosférica do 
globo terrestre.”  

Tipos de clima. 

Equatorial, distribui-se nas proximidades da 
linha do Equador, é quente e úmido, grande 
pluviosidade.    

Tropical, também quente, na maioria dos 
lugares não é tão úmido como o tropical.   
(possui variações: típico, úmido e de 
altitude). 

Subtropical; aproxima-se dos trópicos de 
Capricórnio e de Câncer (transição para 
climas temperados). 

Temperado, estações do ano bem definidas 
(possui variações: continental e marítimo). 

Desértico, seco e quente, grande variação 
térmica. 

Semiárido; chuvas em torno de 500 mm 
anuais, em alguns lugares contornam os 
desertos, vegetação adaptada. 

Frio; aproxima-se do círculo polar ártico e 
antártico, muita neve.  

Polar ou glacial, extremamente frio, pouca 
insolação. 

Observe a imagem. 

 

A variedade climática do planeta Terra dá 
origem a vários tipos climáticos, os quais 
estão representados na imagem acima. 

Pesquisando e estudando... 

1. Que relação podemos estabelecer entre 
clima e vegetação? 

2. Por que dizemos que o Brasil é um país 
tropical? 



GEOGRAFIA GERAL 
Pré-vestibular 

extensivo 

 

 24 

3. Explique a frase: 

A altitude corrigi a latitude. 

Praticando...   

1. (UFCE) Sobre os grandes tipos climáticos, 

assinale a alternativa correta 

a) O clima subtropical distingue-se por 
precipitações reduzidas, evaporação 
elevada e intensa insolação. 

b) O clima equatorial caracteriza-se por 
fracas precipitações e baixas temperaturas. 

c) O clima tropical caracteriza-se pela 
existência de quatro estações, médias 
térmicas baixas e baixas precipitações. 

d) O clima temperado distingue-se por 
contrastes sazonais de temperatura e 
amplitudes térmicas muito maiores que dos 
climas da zona intertropical. 

e) O clima desértico caracteriza-se pela 
concentração de chuvas no verão e 
amplitudes térmicas diárias pequenas. 

2. Em zonas de altas montanhas, como no 

Himalaia, a vegetação se desenvolve em 

diferentes altitudes, a que se associam 

variações das condições de temperatura, 

umidade, exposição do sol e ventos. Após 

examinar a figura a seguir, assinale a alternativa 

correta a respeito da distribuição da vegetação 

em relação à altitude. 

 

a) Até 2000m, floresta temperada; de 2000 
a 3000m, floresta tropical; de 3000 a 
5000m, gramíneas; de 5000 a 6000m, 
floresta de coníferas; acima de 6000m, 
terreno coberto por gelo. 

b) Até 2000m, floresta de coníferas; de 
2000 a 3000m, floresta temperada; de 3000 
a 5000m, floresta tropical; de 5000 a 
6000m, gramíneas; acima de 6000m, 
terreno coberto por gelo. 

c) Até 2000m, gramíneas; de 2000 a 3000m, 
floresta de coníferas; de 3000 a 5000m, 
floresta temperada; de 5000 a 6000m, 
floresta tropical; acima de 6000m terreno 
coberto por gelo. 

d) Até 2000m, floresta tropical; de 2000 a 
3000m, floresta temperada; de 3000 a 
5000m, floresta de coníferas; de 5000 a 
6000m, gramíneas; acima de 6000m, 
terreno coberto por gelo. 

Aula 8. 

Vegetação natural. 

Obseve o mapa abaixo. 

 

Ele representa a distribuição das grandes 
formações de vegetação natural do planeta. 
Vale lembrar, que a mesma está muito 
alterada devido às atuações antrópicas. 

O desenvolvimento do vegetal é 
condicionado por uma série de fatores, 
sendo o clima o primordial. Assim, pode-se 
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dizer que o vegetal acompanha o tipo 
climático. Por exemplo: uma floresta 
tropical se desenvolverá em um clima 
tropical.  

Podemos dar denominar de várias formas 
as vegetações naturais, visto que elas 
possuem semelhanças. 

Porém, apesar de haver semelhanças entre 
os termos eles não são sinônimos. É 
interessante destacarmos o conceito de 
cada um, dependendo da ocasião eles 
podem ser abordados com enfoque 
diferentes. 
Vale lembrar que dependendo do autor e da 
análise em foco os conceitos podem sofrer 
sutis alterações. Aqui adaptaremos um 
conceito conforme nossas fontes 
consultadas. 
Paisagem natural (ou paisagem vegetal). 
É o conjunto dos elementos naturais 
interligados e exercendo influência entre 
eles. Formando uma configuração que 
apresenta certa semelhança aos nossos 
olhos. 

Biomas. 
Uma área de grandes dimensões com 
características em comum de clima, 
vegetação, fauna, hidrografia e solo. 
Visualmente apresenta uma paisagem 
vegetal de aspecto semelhante, apesar da 
diversidade de vegetação que os compõem. 

 
Domínio morfoclimático. 

É um conjunto espacial de certa ordem de 
grandeza onde existe uma coerência no 
aspecto do relevo, nos tipos de solo, na 
vegetação, no clima e na hidrografia. 
 

Ecossistema. 
É um complexo onde ocorre a interação 
entre seres vivos e os elementos não vivos 
(bióticos e abióticos) havendo transferência 
de energia e de matéria entre eles. Um 

sistema natural comandado por fluxos de 
energia. 

Um domínio pode conter mais de um bioma 
e mais de um ecossistema. Por exemplo, no 
domínio do cerrado o bioma predominante 
é o cerrado, mas também ocorre matas 
galeria e formações campestres. No 
domínio dos mares de morros predomina a 
Mata Atlântica, mas ocorre bosques de 
araucárias e ecossistemas costeiros. 
De modo geral, bioma e ecossistema são 
termos mais usados em biologia e domínio 
morfoclimático e paisagem natural são mais 
usados em geografia. 

Sobre o desmatamento e suas 
consequências, João Carlos Moreira e 
Eustáquio de Sene nos dizem o seguinte: 

“Um dos mais lesivos impactos ambientais 
é a devastação das florestas, sobretudo as 
tropicais, as mais ricas em biodiversidade. 
Essa devastação [...] deve-se basicamente a 
fatores econômicos, tanto na Amazônia 
quanto nas florestas africanas e nas do Sul e 
Sudeste Asiático.”  

Formações vegetais. 

Formações florestais. 

Floresta equatorial; 

Floresta tropical; 

Floresta temperada; 

Floresta de coníferas. 

Formações herbáceas e gramíneas. 

Savana; 

Campos; 

Pradarias; 

Tundra.  

Pesquisando e estudando... 
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1. Caracterize cada uma das formações 
vegetais. 

2. Quais fatores colaboram para o 
desmatamento das formações vegetais. 

3. Pesquise sobre a biodiversidade nas 
diversas formações vegetais. 

Praticando...  

1. (UFPE – com alterações) 

As formações vegetais, observadas na 
superfície terrestre, sofrem influências 
diretas e indiretas de numerosos fatores 
estáticos e dinâmicos, demonstrando a 
interdependência entre os elementos 
biológicos, climáticos e geomorfológicos. 
Com relação a esse tema, julgue as 
alternativas a seguir: 

I ( ) a altitude e a latitude são dois fatores 
estáticos que influenciam 
consideravelmente a distribuição das 
espécies vegetais sobre a superfície 
terrestre, propiciando uma zonação 
fitogeográfica. 

II. ( ) nas zonas frias, a vegetação de tundra 
é grandemente submetida à influência da 
luz; as plantas têm que se reproduzir muito 
rapidamente, produzindo, portanto, um 
grande número de sementes. 

III. ( ) as florestas pluviais são típicas de 
ambientes quentes e úmidos, geralmente 
sem expressivas variações de umidade; os 
solos nesses ambientes são repletos de 
húmus. 

IV. ( ) as pradarias, que dominam em 
ambientes temperados, de precipitações 
reduzidas, caracterizam-se pelas gramíneas 
altas, que morrem na superfície no período 
de inverno. 

2. - [UNIFEI] Pode-se afirmar que o clima 
corresponde ao comportamento do tempo 
atmosférico, ao longo do ano, num 

determinado lugar da Terra. O clima tem 
comportamento diversificado, que é 
caracterizado pela combinação de 
diferentes fatores. 

Com relação aos fatores climáticos, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) Em maiores altitudes, o ar se torna mais 
rarefeito, ou seja, há mais concentração de 
gases e umidade, o que aumenta a retenção 
de calor. 

B) A latitude é o mais evidente fator 
climático, e quanto mais se afastar do 
Equador, menores serão as temperaturas. 

C) As massas de ar influem diretamente nas 
condições climáticas. 

D) As massas de ar podem ser frias ou 
quentes, secas ou úmidas, e, ao se 
deslocarem, interagem umas com as outras, 
trocando e distribuindo calor pela terra. 

Aula 9. 

Bateria de questões a serem discutidas em 
sala de aula. 

Aula 10. 

Processo e desenvolvimento do 
capitalismo. 

Conceitos básicos. 

Capitalismo – economia de mercado, 
predomina a lei da oferta e procura, os 
meios de produção são privados, em tese as 
pessoas têm mais liberdade para investir. 

Socialismo – economia de comando central, 
a maior pare dos meios de produção é do 
Estado, o qual é responsável por organizar a 
economia e redistribuir recursos 

João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene 
apontam: 

“O capitalismo, como sistema econômico e 
social, constitui-se com o declínio do 
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feudalismo e passou a se expandir no 
mundo ocidental no século XVI. A transição 
do feudalismo para o capitalismo, porém, 
ocorreu de forma bastante desigual no 
tempo e no espaço.”  

Formação e fase do capitalismo. 

 

Capitalismo comercial. 

Considera-se a primeira etapa do 
capitalismo, vai do século XV até o século 
XVIII, caracteriza-se pela expansão marítima 
das potências da Europa Ocidental, período 
conhecido como Grandes Navegações 
marcado por “descobrimentos” e 
conquistas territoriais. 

Capitalismo industrial. 

Estende-se aproximadamente pelo século 
XIX. Grande influência da Revolução 
Industrial, ocorreu um grande aumento na 
capacidade de transformar a natureza 
devido a excessiva utilização de matéria-
prima.  

A produção em série de mercadorias, o 
descobrimento de novos produtos e de 
novas tecnologias, mudanças no campo 
econômico e social são as características 
mais marcantes dessa época. 

Capitalismo financeiro. 

Trata-se de uma consequência do 
crescimento acelerado da economia, 

grandes corporações foram criadas, novas 
tecnologias e novas fontes de energia 
passaram a fazer parte da vida das pessoas. 

Estados Unidos e Alemanha tornam-se 
pioneiros na junção ciência-capital. Grandes 
empresas passaram a investir em pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos. 

Houve, nessa época (final do século XIX 
meados do século XX), grandes avanços e 
aperfeiçoamento das siderurgias, mecânica, 
eletricidade, telecomunicações, 
transportes, etc.  

Capitalismo informacional. 

Inicia-se aproximadamente em meados do 
século XX (com mais ênfase a partir da 
década de 1970) é marcado pela Revolução 
Técnica-Científica-Informacional, também 
conhecido como Terceira Revolução 
Industrial. Globalização, Neoliberalismo e 
um extraordinário avanço nas 
telecomunicações, robótica e 
nanotecnologia são as características mais 
marcantes dessa fase.  

Pesquisando e estudando... 

1. O que diferencia as várias etapas do 
desenvolvimento capitalista? 

2. Diferencia capital produtivo de capital 
especulativo. 

3. Qual a importância e quais os suportes da 
circulação de informações na atualidade? 

4. Faça uma pesquisa sobre globalização. 

Praticando... 

1. (UFMG) No início da segunda metade do 
século XX, o desenvolvimento econômico e 

tecnológico contribuiu para alimentar a 
ideia de que as religiões passariam a 
segundo plano, sobretudo nas sociedades 
progressivamente contempladas com a 
modernização proposta pelo mundo 
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ocidental. No entanto os fatos que se 
desenrolaram a partir do final desse mesmo 
século contrapõem-se a tal ideia. 

Considerando-se esses fatos, é INCORRETO 
afirmar que 

A) as sociedades, em alguns países 
africanos e asiáticos, continuam submetidas 
aos fundamentos religiosos e não, aos 
códigos civis propostos, apesar da 
influência da colonização ocidental na 
estruturação jurídica de seus Estados. 

B) os conflitos com raízes em divergências 
religiosas ainda resultam em guerras civis e 
massacres violentos de minorias, o que tem 
contribuído para aumentar a população de 
refugiados em diferentes partes do mundo. 

C) os cristãos evangélicos e católicos, em 
países da América Latina, e os protestantes 
fundamentalistas, nos Estados Unidos, vêm 
aumentando sua representatividade nos 
governos e, consequentemente, no próprio 
poder de interferir em decisões políticas. 

D) os líderes religiosos que assumiram o 
poder em alguns países têm defendido a 
oficialização de uma pluralidade de 
religiões, o que tem provocado reações, por 
vezes violentas, de minorias radicais da sua 
população. 

 

(Mackenzie, 2006) A expressão Guerra Fria 
designa o período da história que se iniciou 
logo após o término da II Guerra Mundial e 
se caracterizou, fundamentalmente,  

a) pela polarização político-militar dos 
países em dois grandes blocos, liderados 
por potências vitoriosas na luta contra o 
nazi-fascismo.  
b) pela construção de blocos econômicos 
regionais, visando o desenvolvimento 
comum dos países membros, como os 
casos da União Europeia e do Mercosul.  
c) pela construção de blocos econômicos 

regionais, visando o desenvolvimento 
comum dos países membros, como os 
casos da União Europeia e do Mercosul.  
d) pelo confronto cada vez mais iminente 
entre o Ocidente, cristão e democrático, e o 
Oriente, islâmico e totalitário.  
e) pela bipolarização geopolítica do mundo 
em países ricos, de capitalismo central, 
chamados de Primeiro Mundo, e países 
pobres, de capitalismo periférico, ditos de 
Terceiro Mundo.  

3. Leia as alternativas abaixo, sobre 
GLOBALIZAÇÃO: 

I.  Tem como pilares básicos o sistema 
financeiro operando em escala planetária e 
as empresas transnacionais. 

II. Caracteriza-se  pela internacionalização 
(mundialização)  do capitalismo. 

III. Constitui-se a partir de empresas 
multinacionais operando em seus 
Territórios de origem. 

IV. Consiste de relações econômicas 
estreitamente vinculadas aos estados 
nacionais. 

V. É o incremento das relações entre 
nações, nas quais a Territorialidade 
mantém-se inalterada. 

São CORRETAS as afirmativas: 

a) I e IV. 

b) II e IV. 

c) I e II. 

d) II e V. 

e) I e III. 

Aula 11. 

Produção e utilização de energia. 

Fontes de energia. 
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Podem ser divididas em dois grandes 

grupos: 

 Renováveis – que se renovam; água, 

vento, solar, biomassa, etc. 

 Não renováveis – não se renovam 

em tempo viável para reutilização. 

O que é energia? 

“Tudo o que acontece à nossa volta é 

provocado pela energia. Olha por uma 

janela. Se for de dia, o sol dá-nos luz e calor; 

se for de noite, as lâmpadas usam a energia 

elétrica para produzir luz. O carro que te 

leva para a escola ou para casa é abastecido 

com gasolina, um derivado do petróleo. 

Os alimentos que comemos constituem 

energia que usamos para brincar ou 

estudar. 

Como podes ver a energia faz com que tudo 

aconteça.” 

Fonte: 

http://www.abcdaenergia.com/enervivas/cap01.htm  

Principais fontes de energia. 

“Energia hidráulica – é a mais utilizada no 

Brasil em função da grande quantidade de 

rios em nosso país. A água possui um 

potencial energético e quando represada 

ele aumenta. Numa usina hidrelétrica 

existem turbinas que, na queda d’água, 

fazem funcionar um gerador elétrico, 

produzindo energia. Embora a implantação 

de uma usina provoque impactos 

ambientais, na fase de construção da 

represa, esta é uma fonte considerada 

limpa. 

Energia fóssil – formada a milhões de anos 

a partir do acúmulo de materiais orgânicos 

no subsolo. A geração de energia a partir 

destas fontes costuma provocar poluição, e 

esta, contribui com o aumento do efeito 

estufa e aquecimento global. Isto ocorre 

principalmente nos casos dos derivados de 

petróleo (diesel e gasolina) e do carvão 

mineral. Já no caso do gás natural, o nível 

de poluentes é bem menor. 

Energia solar – ainda pouco explorada no 

mundo, em função do custo elevado de 

implantação, é uma fonte limpa, ou seja, 

não gera poluição nem impactos 

ambientais. A radiação solar é captada e 

transformada para gerar calor ou 

eletricidade. 

Energia de biomassa – é a energia gerada a 

partir da decomposição, em curto prazo, de 

materiais orgânicos (esterco, restos de 

alimentos, resíduos agrícolas). O gás 

metano produzido é usado para gerar 

energia. 

Energia eólica – gerada a partir do vento. 

Grandes hélices são instaladas em áreas 

abertas, sendo que, os movimentos delas 

geram energia elétrica. È uma fonte limpa e 
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inesgotável, porém, ainda pouco utilizada. 

Energia nuclear – o urânio é um elemento 

químico que possui muita energia. Quando 

o núcleo é desintegrado, uma enorme 

quantidade de energia é liberada. As usinas 

nucleares aproveitam esta energia para 

gerar eletricidade. Embora não produza 

poluentes, a quantidade de lixo nuclear é 

um ponto negativo.Os acidentes em usinas 

nucleares, embora raros, representam um 

grande perigo. 

Energia geotérmica – nas camadas 

profundas da crosta terrestre existe um alto 

nível de calor. Em algumas regiões, a 

temperatura pode superar 5.000°C. As 

usinas podem utilizar este calor para 

acionar turbinas elétricas e gerar energia. 

Ainda é pouco utilizada. 

Energia gravitacional – gerada a partir do 

movimento das águas oceânicas nas marés. 

Possui um custo elevado de implantação e, 

por isso, é pouco utilizada. Especialistas em 

energia afirmam que, no futuro, esta, será 

uma das principais fontes de energia do 

planeta. 

Fonte: 

http://www.suapesquisa.com/cienciastecnologia/fon

tes_energia.htm 

Biomassa. 

“Biomassa sólida. 

Tem como fonte os produtos e resíduos da 

agricultura (incluindo substâncias vegetais e 

animais), os resíduos da floresta e das 

indústrias conexas e a fração biodegradável 

dos resíduos industriais e urbanos. 

Biocombustíveis gasosos: biogás 

Tem origem nos efluentes agropecuários, 

da agroindústria e urbanos (lamas das 

estações de tratamento dos efluentes 

domésticos) e ainda nos aterros de RSU 

(Resíduos Sólidos Urbanos). 

 

Este resulta da degradação biológica 

anaeróbia da matéria orgânica contida nos 

resíduos anteriormente referidos e é 

constituído por uma mistura de metano 

(CH4) em percentagens que variam entre os 

50% e os 70% sendo o restante 

essencialmente CO2.  

Biocombustíveis líquidos 

Existe uma série de biocombustíveis 

líquidos com potencial de utilização, todos 

com origem em "culturas energéticas": 

 biodiesel (éter metílico): obtido 

principalmente a partir de óleos de 

colza ou girassol, por um processo 

químico chamado transesterificação. 

 etanol: é o mais comum dos alcóois 

e caracteriza-se por ser um 

http://www.suapesquisa.com/cienciastecnologia/fontes_energia.htm
http://www.suapesquisa.com/cienciastecnologia/fontes_energia.htm
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composto orgânico, incolor, volátil, 

inflamável, solúvel em água, com 

cheiro e sabor característicos. 

Produzido a partir da fermentação 

de hidratos de carbono (açúcar, 

amido, celulose), com origem em 

culturas coma a cana de açúcar ou 

por processos sintéticos. 

 metanol: os processos de produção 

mais comuns são de síntese a partir 

do gás natural, ou ainda a partir da 

madeira através de um processo de 

gaseificação.  

Fonte: 

http://www.energiasrenovaveis.com/Area.asp?ID_ar

ea=2 

 

Matriz energética mundial. 

 

Energias limpas. 

 

Pesquisando e estudando... 

1. Quais são as fontes de energia que mais 

poluem? Explique por quê? 

2. Diferencie uma fonte de energia 

renovável de uma não renovável? 

3. Faça uma pesquisa sobre a energia 

nuclear e suas utilizações nos campos: 

bélico, medicinal e de transporte. 

4. Faça uma pesquisa sobre a energia solar 

e eólica. Procure destacar a importância da 

utilização dessas energias. 

5. Relacione energia da biomassa e 

segurança alimentar. 

Praticando...  

1. (Fuvest, 2009) As bombas atômicas, 

lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em 

1945, resultaram na morte de 

aproximadamente 300.000 pessoas, vítimas 

imediatas das explosões ou de doenças 

causadas pela exposição à radiação. Esses 

http://www.energiasrenovaveis.com/Area.asp?ID_area=2
http://www.energiasrenovaveis.com/Area.asp?ID_area=2
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eventos marcaram o início de uma nova 

etapa histórica na corrida armamentista 

entre as nações, caracterizada pelo 

desenvolvimento de programas nucleares 

com finalidades bélicas. Considerando essa 

etapa e os efeitos das bombas atômicas, 

analise as afirmações abaixo. 

I. As bombas atômicas que atingiram 

Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos 

Estados Unidos, único país que possuía esse 

tipo de armamento ao fim da Segunda 

Guerra Mundial. 

II. As radiações liberadas numa explosão 

atômica podem produzir mutações no 

material genético humano, que causam 

doenças como o câncer ou são transmitidas 

para a geração seguinte, caso tenham 

ocorrido nas células germinativas. 

III. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 

várias nações desenvolveram armas 

atômicas e, atualmente, entre as que 

possuem esse tipo de armamento, têm se 

China, Estados Unidos, França, Índia, Israel, 

Paquistão, Reino Unido e Rússia. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, somente. 

b) II, somente. 

c) I e II, somente. 

d) II e III, somente. 

e) I, II e III. 

2. (Enem, 2013) Empresa vai fornecer 230 

turbinas para o segundo complexo de 

energia à base de ventos, no sudeste da 

Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 

2014, terá capacidade para gerar 375 MW 

(megawatts), total suficiente para 

abastecer uma cidade de 3 milhões de 

habitantes. MATOS, C. GE busca bons 

ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na 

Bahia. 

Folha de S. Paulo, 2 dez. 2012. 

A opção tecnológica retratada na notícia 

proporciona a seguinte consequência para 

o sistema energético brasileiro: 

A) Redução da utilização elétrica. 

B) Ampliação do uso bioenergético. 

C) Expansão das fontes renováveis. 

D) Contenção da demanda urbano-

industrial. 

E) Intensificação da dependência 

geotérmica. 

3. (Enem, 2013) Química Verde pode ser 

definida como a criação, o desenvolvimento 

e a aplicação de produtos e processos 

químicos para reduzir ou eliminar o uso e a 
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geração de substâncias nocivas à saúde 

humana e ao ambiente. 

Sabe-se que algumas fontes energéticas 

desenvolvidas pelo homem exercem, ou 

têm potencial para exercer, em algum nível, 

impactos ambientais negativos. 

CORRÊA, A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.). Química Verde: 

fundamentos e aplicações. 

São Carlos: EdUFSCar, 2009. 

À luz da Química Verde, métodos devem ser 

desenvolvidos para eliminar ou reduzir a 

poluição do ar causada especialmente pelas 

A) hidrelétricas. 

B) termelétricas. 

C) usinas geotérmicas. 

D) fontes de energia solar. 

E) fontes de energia eólica. 

Aula 12. 

Industrialização mundial. Países de 

industrialização pioneira. 

 

 

Muitos países da Europa que se envolveram 

na segunda guerra mundial receberam 

“ajuda” econômicas dos EUA. Além desses 

países, o Japão e o Canadá também 

receberam ajuda ou em forma de 

investimentos ou em forma de dinheiro. 
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Pesquisando e estudando... 

1. Quais motivos levaram o Reino Unido a 

ser o primeiro país a ser industrializar? 

2. Quais as maiores multinacionais do 

mundo em faturamento? Em quais países se 

encontram as sedes dessas multinacionais? 

3. Relacione industrialização, urbanização e 

problemas ambientais. 

Praticando...    

(FGV-RJ) A chamada Segunda Revolução 

Industrial, ocorrida nas últimas décadas do 

século XIX, foi caracterizada: 

a) pela concentração do processo de 

industrialização na Inglaterra e pela 

montagem do império colonial britânico. 

b) pelo desenvolvimento da eletricidade e 

da siderurgia e pela expansão da 

industrialização para além do continente 

europeu. 

c) pela industrialização e pela formação de 

Estados nacionais no continente africano, a 

partir das suas antigas fronteiras culturais e 

linguísticas. 

d) pelo equilíbrio de forças entre as antigas 

colônias europeias e os Estados europeus 

devido à difusão da industrialização. 

e) pela retração da economia mundial 

devido à mecanização da produção e à 

diminuição da oferta de produtos 

industrializados.  

2. (Fuvest-SP) Apresente e explique uma 

característica: 

a) dos primórdios da industrialização na 

Europa; 

b) dos novos espaços industriais europeus. 
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3. (Unicamp, adaptada) Qual foi o sistema 

de produção industrial introduzido por 

Henry Ford e em que ele consistia? 

 

 

 

 

 

Aula 13. 

Industrialização mundial. Países de 

industrialização tardia. 
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Pesquisando e estudando... 

1. Quais as diferenças básicas entre a 

industrialização dos primeiros países a se 

industrializarem e os países que se 

industrializaram mais recentemente?  

2. Faça uma pesquisa sobre as diferenças na 

industrialização dos países latino-

americanos e dos Tigres Asiáticos. 

3. Faça uma pesquisa sobre a 

industrialização na China e na Índia. 

Praticando... 

1. (Cesgranrio-RJ) Entre os países do 

“terceiro mundo”, a Índia vem sendo 

considerada um dos mercados emergentes 

neste final de século. Todavia, este enorme 

potencial poderá não se efetivar. É que há 

inúmeros fatores políticos e 

socioeconômicos que podem frear ou 

mesmo limitar seriamente o processo 

indiano de modernização.  Um desses 

fatores é o (a)  

a) fortalecimento de organizações 

guerrilheiras que pretendem implantar o 

socialismo no país. 

b) controle severo do governo em relação 

às taxas de crescimento demográfico nos 

últimos anos, o que já vem repercutindo na 

redução da oferta da mão de obra. 

c) inexistência de setores industriais 

avançados, em razão do grande atraso 

tecnológico. 

d) participação pouco expressiva de capitais 

nacionais em atividades urbanas e 

industriais como consequência do caráter 

rural da sociedade. 

e) permanência de rivalidades étnico-

religiosas que representam uma real 

ameaça de ocorrência de conflitos 

separatista. 
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2. (Unicamp) “Saem as economias costeiras 

do Brasil e da China e entra o interior dos 

dois países. Em vez da Índia e Rússia estão 

Filipinas, Indonésia, México, Turquia e 

Vietnã. Serão esses os “novos BRICs?” 

(Folha de São Paulo. Sérgio Dávila, Brasil rural 

desponta entre os novos BRICs, 23/09/2007.)  

a) O acrônimo BRIC se forma pela junção da 

primeira letra dos nomes de um grupo 

específico de países. Quais são esses países 

e qual a similaridade que esses países 

apresentam? 

b) Quais as principais causas do 

crescimento elevado da China na última 

década? 

3. (UFF-RJ) A China é considerada, hoje, 

como uma futura potência mundial. Apesar 

de sua abertura gradual e do aumento das 

desigualdades sociais, o país oferece uma 

série de vantagens para o capitalismo 

internacional. Assinale a alternativa falsa 

em relação a essas vantagens.  

a) O grande mercado consumidor real e 

potencial que o país oferece. 

b) A localização privilegiada junto às 

economias que mais crescem no mundo 

contemporâneo. 

c) A sólida infraestrutura em temos de 

transportes, energia e comunicações. 

d) Mão de obra muito farta e 

extremamente barata em relação a outros 

países da região. 

e) Várias zonas econômicas especiais, em 

condições muito favoráveis aos 

investimentos estrangeiros.   

Aula 14. 

Agropecuária mundial. 

Todo produto tem valor de troca e valor de 

uso.  

Os produtos agropecuários se enquadram 

nessa lógica. Assim, de modo geral, a 

produção de alimento é alta e, até certo 

ponto, suficiente para todos. 

O problema é que as pessoas não têm 

dinheiro para comprá-los.     

Muitos países da África e alguns como o 

Brasil, passam por problemas de 

alimentação, mas suas terras são 

“compradas” por grupos estrangeiros para 

produzir alimentos. 

Principais países que usam terras de outros 

países para produção de alimentos: 

 China; 

 Arábia Saudita; 

 Alemanha; 
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 EUA; 

 Reino Unido.  

Prática que envolve a agricultura e a 

pecuária. É uma das práticas econômicas 

mais antigas do mundo, de extrema 

importância para fixação do ser humano, 

para a nascimento dos primeiros governos 

e das primeiras cidades. 

As principais regiões onde surgiram essa 

prática foram: 

 Margens do rio Nilo, norte da África; 

 Margens dos rios Indo e Ganges, 

Paquistão e Índia; 

 Margens dos rios Tigre e Eufrates, 

antiga mesopotâmia; 

 Margens do rio Hoang-ho e  Yang-

tese-kiang, China.    

Diferente do animal, o vegetal não se 

locomove. É fixo e está subordinado às 

condições de clima, temperatura, solo, etc. 

Isso faz com que essa prática seja realizada 

sob alguns critérios. 

 Área fértil (solo, clima, água); 

 Relevo apropriado; 

 Interesse comercial; 

 Emprego de tecnologias.  

Expansão do sistema de Plantation. 

Esse sistema passou a ser utilizado com a 

colonização da América e consiste em 

plantar uma única cultura numa grande 

propriedade. 

Intensificou–se nos séculos XIX e XX e ainda 

hoje vigora principalmente nos países 

pobres e grandes produtores de alimentos 

e matérias-primas como: Brasil, Colômbia, 

Vietnã, Malásia, Costa do Marfim, Índia, etc. 

Revolução verde.      

 

Principais características da agricultura em 

diferentes locais. 

Sudeste asiático. 

 Muita carência de espaço – alta 

população, relevo acidentado; 

 Países muito populosos – China, 

Índia, Indonésia; 

 Agricultura de terraceamento. 

Israel. 
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 Sistemas de cooperativas agrícolas; 

 Empregos de altas tecnologias; 

 Altamente especializado em 

irrigação; 

 Seus principais produtos são: laranja, 

uva, milho, trigo, etc. 

Estados Unidos. 

 Cinturões agrícolas; 

 Destaque mundial em produção e 

produtividade; 

 Intensa mecanização; 

 Rodízio de produtos; 

 Eficiência em transportes.  

Cinturões agrícolas nos Estados Unidos. 

 

Casos mais específicos. 

Europa. Pratica-se muito a agricultura 

intensiva, destaque para rotação de cultura, 

intensa mecanização, alta produtividade, 

grande capacidade de armazenagem.  

Rússia e CEI. Na época da URSS o sistema 

planificado produzir significativos avanços 

na área, atualmente constata-se uma 

produção baixa beirando à falta de 

alimentos em alguns países.  

América Latina, Ásia e África. Destaque 

para a agricultura comercial, onde 

prevalecem os latifúndios e as 

monoculturas,  há uma predominância de 

agricultura extensiva e a agricultura de 

subsistência vem perdendo espaço.   

China. Uma grande produtora mundial de 

alimentos, com destaque para arroz, cana-

de-açúcar, milho e chá. As mudanças mais 

significativas ocorrem após a morte de 

Mao-tese Tung, seus sucessores  

arrendaram  terras antes coletivizadas e 

obtiveram resultados.  

Pecuária (criação de animais). 

Tipos de pecuária. 

Intensiva: utiliza pequenas áreas nas quais o 

gado é mantido em  confinamento; 

Extensiva: grandes áreas, o gado é criado 

solto; 
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Semiextensiva: é uma forma intermediária, 

em algumas épocas o gado é solto e em 

outras e confinado. 

Pecuária bovina. 

Na Índia está o maior rebanho do mundo, 

porém a carne desses animais não é 

utilizado, eles utilizam os animais para 

tração. 

O Brasil possui o segundo maior rebanho do 

mundo seguido da China, dos EUA e da 

Argentina.  

Pecuária suína. 

Grande destaque para China, maior 

produtor do mundo. EUA, Brasil e 

Alemanha vêm logo em seguida.  

Pecuária ovina. 

Mais uma vez a China está entre os 

principais produtores, incluem-se nessa lista 

a Austrália, a Índia, o Irã, o Sudão, a Nova 

Zelândia e a Inglaterra. 

No continente Americano a Argentina se 

destaca nessa pecuária.  

Avicultura. 

A China é o maior criador de frangos do 

mundo, conta com mais de 3,5 bilhões de 

animais. Seguem a China os EUA, Brasil, 

Indonésia, México, Índia, Rússia, Japão, 

Turquia e França.  

Pecuária e problemas ambientais. 

A criação de animais pode acarretar alguns 

problemas, com destaque para: 

 Homogeneização de espécies que 

interessam comercialmente; 

 Contaminação da água; 

 Problemas de saúde por uso de 

hormônios; 

 Desmatamento; 

 Erosão; 

 Efeito estufa por emissão de gases.  

  Pesquisando e estudando... 

1. Quais as diferenças básicas entre as 

práticas agropecuárias dos países 

desenvolvidos e dos países 

subdesenvolvidos. 

2. Faça uma pesquisa sobre a agropecuária 

na África. 

3. Faça uma pesquisa sobre os cinturões 

agrícolas dos EUA. 
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Praticando... 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

 

Aula 15. 

Urbanização mundial I. Surgimento e 

desenvolvimento das cidades. 

 Por volta de 10 a 7 mil anos o ser humano 

começou a se sedentarizar, com isso um 

processo interligado e correlacionado começa a 

se desenvolver envolvendo: domesticação de 

animais e vegetais, formação de governos, 

formação de classes sociais e surgimento de 

cidades (protoaldeias). 

Os grandes rios com suas planícies foram os 

lugares favoritos para o desenvolvimento 

das cidades, pois possibilitava: 

 Água para beber; 

 Irrigação; 
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 Transportes; 

 Alimentos; 

 Solos férteis.  

 

Foi na Mesopotâmia que ocorreu o que 

podemos chamar de primeira explosão 

urbana. 

Foi a sociedade mesopotâmia que lançou as 

bases de sistemas numéricos, leis, 

astronomia, urbanismo que em constante 

evolução chegaram até nossos dias.  

 

As cidades-templo babilônicas datam em 

torno de 4.000 a.C. Destacam-se entre elas: 

Eridu, Ur, Lagsch, Uruk, Nippur e Disch. 

Sendo as mais antigas: Ur, Uruk e Kisch. 

Uruk possui a maior sistema de fortificações 

daquela época, só foi perder essa condição 

com a ascensão de Nínive. 

Algumas cidades dessa época poderiam ter 

em torno de 50 a 150 mil pessoas.  

Eram cidades fortificadas com um Zigurate 

se destacando no centro.    

Esquema de localização de um Zigurate.

 

Breve histórico. 

Com a queda do Império Romano do 

Ocidente e a Idade Média houve uma 

ruralização do mundo. No fim da Idade 

Média houve um ressurgimento urbano, 

mas foi a partir do final do séc. XVIII que a 

urbanização no mundo começou a se 

acelerar. 

Do séc. XIX a meados do séc. XX, EUA, 

Japão e alguns países da Europa Ocidental 

tiveram uma intensa urbanização. Após a 

segunda metade do séc. XX, os países 

subdesenvolvidos da América, Ásia e África 

começaram a apresentar uma elevada taxa 

de urbanização. 
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Estima-se que em 2050 as maiores 

aglomerações urbanas estejam nos países 

subdesenvolvidos.    

Localização das principais cidades.  

 

  Pesquisando e estudando... 

1. Quando e como surgiram as primeiras 

cidades? 

2, Quais eram as características das primeira 

cidades? 

3. Pesquisa sobre as características das 

cidades nos seguintes períodos: 

a) antiguidade; 

b) Idade Média, 

c) do Renascimento ao século fim do século 

XVIII; 

d) do século XIX até meados do século XX; 

e) na atualidade. 

Praticando... 

1. (UFG) As cidades estão passando por um 

período de transição especialmente difícil. 

Tem cada vez mais gente e menos 

emprego, menos saúde, menos qualidade 

de vida. Elas eram centros que viviam da 

indústria. Surgiram com essa função no final 

do século XVIII. Agora, o fenômeno acabou. 

As indústrias querem distância das cidades 

(...) A citação acima (extraída da revista 

Veja, 28 de julho de 1999) refere-se à 

geografia das grandes cidades. Analisando-

a, depreende-se que: (assinale V para 

verdadeiro ou F para Falso): 

(   ) Nas grandes cidades do século XX, o 

setor econômico que mais cresce é o 

terciário moderno (produção de programas 

para computadores, meios de comunicação 

e serviços em geral,) conforme sugere a 

frase onde se lê que as cidades “eram 

centros da indústria”. 

(   ) O conteúdo social das cidades, 

constituído por segmentos sociais cujas 

condições de vida são diversas entre si, é 

ocultado pela generalização feita na 

referência a “menos qualidade de vida” nas 

cidades, atualmente.  

(   ) Há uma idéia equivocada  na afirmação 

de que as indústrias estão “abandonando 

os grandes centros urbanos e deixando 

muita gente sem trabalho” pois a causa 
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imediata do desemprego urbano não é a 

‘fuga’ das indústrias das grandes cidades, 

mas a atuação do capital transacional: no 

campo, privilégio à produção para a 

exportação e, na cidade, automação da 

indústria e dos serviços.  

(   )   Em “as indústrias querem distância das 

cidades” têm-se uma alusão à 

desconcentração geográfica das indústrias, 

fenômeno devido aos altos preços dos 

terrenos urbanos e à organização sindical 

dos trabalhadores, entre outros.  

 

2. (ENEM/01) Leia o texto e observe o 

quadro abaixo:  

O terceiro milênio se inicia com mais de 50% 

da população mundial vivendo nas cidades, 

pela primeira vez na história, e crescendo a 

cada ano 2,5 vezes mais que a população 

rural. Hoje, além das 15 metrópoles com 

mais de 10 milhões de habitantes, existem 

cerca de 300 cidades no mundo que 

ultrapassam a marca de 1 milhão. Calcula-se 

que em 2015 haverá pelo menos 61% dos 

habitantes da Terra morando em áreas 

urbanas.  

OS 10 MAIORES AGLOMERADOS URBANOS 

Em 1995 População 

(em 

milhões) 

Projeção 

para 2015 

População 

(em 

milhões)  

Tóquio 26,8 Tóquio 28,7 

S. Paulo 16,4 Bombaim 27,4 

Nova York 16,3 Lagos 24,4 

Cidade do 

México 

15,6 Xangai 23,4 

Bombaim 15,1 Jacarta 21,2 

Xangai 15,0 S. Paulo 20,8 

Los Angeles 12,4 Karachi  20,6 

Pequim 12,3 Pequim  19,4 

Calcutá 11,7 Dacca 19,0 

Seul  11,6 Cidade do 

México  

18,8  

(Fonte: Miriam & Miriam. Geografia: economia 

urbano-industrial. S. Paulo: Nova Geração, 2001).  

 

De acordo com as informações 

apresentadas, a única alternativa que 

contém uma afirmação correta é:  

a) a população urbana mundial ultrapassou 

a marca de 50% na passagem do século XIX 

para o século XX, quando da ocorrência da 

chamada segunda revolução industrial.  

b) embora a população urbana esteja 

crescendo em ritmo superior ao do 

crescimento da população rural, somente 

nas duas ou três décadas é que o mundo 

apresentará mais habitantes vivendo em 

cidades que no campo.  

c) a previsão para as duas primeiras 

décadas do século XXI é que a maior parte 

dos grandes aglomerados urbanos do 

mundo estará concentrada nos países que 

se caracterizam por graves deficiências 

sociais e econômicas.  

d) as cidades mais populosas do globo hoje 

estão concentradas nos países mais 

avançados industrialmente, o que se explica 
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pela grande concentração de riqueza 

nesses países.  

e) o crescimento da população urbana 

previsto para as próximas décadas deverá 

ser mais intenso em todas as cidades que 

em 1995 já eram as mais populosas da Terra.  

3. (UFMG) Leia o texto:  

“O mundo está diante da perspectiva de ter 

mais da metade de sua população vivendo 

em cidades grandes, pobres, sujas e 

doentes.” (Veja, 28/07/99)  

A respeito do fenômeno da urbanização 

global, as afirmações estão corretas,  

exceto: 

a) As cidades são a estrutura mais 

importante da economia globalizada e, em 

breve, os controles da economia 

internacional estarão centralizados em 

algumas cidades ricas.  

b) A população urbana mundial está 

crescendo muito e criando problemas de 

difícil administração, principalmente nos 

países pobres e sem condições de investir 

em melhoramentos essenciais.  

c) Os problemas urbanos ambientais são 

causados pela tendência de uma maior 

concentração de indústrias nas grandes 

cidades, atraídas por uma série de 

vantagens locacionais.  

d) Historicamente as cidades sempre foram 

geradoras de desenvolvimento econômico, 

social e cultural, mas, atualmente, a 

transformação tecnológica da economia 

mundial e o crescimento exagerado da 

população urbana estão alterando esse 

quadro.  

e) São Paulo tem sido apontada por 

economistas e sociólogos como a principal 

cidade global da América do Sul, com 

chances de se colocar como um dos centros 

econômicos mundiais.  

Aula 16. 

Urbanização mundial II. Conceitos básicos; 

cidades nos séculos XX e XXI. 

Conceitos básicos. 

 Urbanização, quando a população da 

cidade cresce mais que a do campo, 

sugerindo a transferência de 

população. 

 Êxodo rural, quando contingentes 

significativos de pessoas saem do 

campo e vão para a cidade (pode 

ocorrer êxodo urbano?) 

 Conurbação, quando duas áreas 

urbanas se juntam formando um 

área contígua. 
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 Metrópole, cidade de grandes 

dimensões e densamente povoada , 

que centraliza atividades como 

comércio e prestação de serviços de 

uma região ou país (no Brasil são 

regidas por leis). 

 Megalópoles, conjunto urbano que 

se estende em faixa quase contínua 

por centenas de quilômetros, com 

muita população e domínio de 

comércio, serviços e decisões a nível 

supranacional. 

 Megacidades, cidade com muitos 

habitantes, normalmente com mais 

de 10 milhões; 

 Cidade global, cidades conectado 

com o mundo por meios de fixos 

(transportes em geral) e fluxos 

(informações, telecomunicações) 

com relevância participação 

econômica, política e cultural. Ex.: 

Nova Iorque, Paris, Londres, Tóquio, 

Los Angeles, Milão, Pequim, São 

Paulo, Mombai, etc.; 

 Rede urbana, conjunto de cidades 

interligadas exercendo influência 

umas sobre outras; 

 Hierarquia urbana, uma rede de 

cidades na qual algumas comandam 

o fluxo de produtos e serviços.   

Na atualidade. 

Por: Leonardo Delfim Gobbi. Graduado em Geografia 

pela Universidade Federal Fluminense. In: 

http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbani

zacao/urbanizacao-mundial.html 

 

“Atualmente, mais da metade da população 

mundial vive em cidades e o modo de vida 

urbano-industrial foi o principal responsável 

pelo deslocamento de grande parcela da 

população das áreas rurais. Nos países da 

América do Norte e Europa, a urbanização 

atingiu níveis elevadíssimos. Existem países 

que ultrapassam os 90% de urbanização, 

que é o caso da Bélgica, como podemos 

observar na tabela abaixo. Já na Ásia e 

África, os níveis de urbanização são muito 

baixos, pois a maior parte da população 

ainda vive na área rural, em função da 

economia desses países ainda estar 

baseada em atividades do setor primário.” 

Processo de urbanização nos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos.  

Por: Leonardo Delfim Gobbi. Graduado em Geografia 

pela Universidade Federal Fluminense. In: 

http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbani

zacao/urbanizacao-mundial.html 
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O processo de urbanização dos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos 

apresenta diferenças significativas e que 

estão diretamente relacionadas ao 

processo de industrialização. 

Nos países desenvolvidos, o processo de 

industrialização passou por diferentes 

etapas (1ª, 2ª e 3ª Revoluções Industriais), e 

foi evoluindo gradativamente. 

Consequentemente, o processo de 

urbanização acompanhou esse ritmo de 

desenvolvimento, fazendo com que 

milhares de pessoas fossem migrando para 

as cidades ao longo de todo esse processo. 

Portanto, podemos concluir que a 

urbanização nos países desenvolvidos 

ocorreu de maneira lenta e gradativa, assim 

como a industrialização, contribuindo para 

a criação de infraestruturas urbanas.” 

Pesquisando e estudando... 

1. Dê as principais características das 

seguintes cidades: 

a) São Paulo. 

b) Nova Deli. 

c) Tóquio. 

d) Nova Iorque. 

e) Lagos. 

2. Conceitue através de um texto 

conurbação. 

3. Faça uma pesquisa sobre a urbanização 

na América Latina. 

Praticando... 

1. (Enem, 2013) Trata-se de um gigantesco 

movimento de construção de cidades, 

necessário para o assentamento residencial 

dessa população, bem como de suas 

necessidades de trabalho, abastecimento, 

transportes, saúde, energia, água etc. Ainda 

que o rumo tomado pelo crescimento 

urbano não tenha respondido 

satisfatoriamente a todas essas 

necessidades, o território foi ocupado e 

foram construídas as condições para viver 

nesse espaço. 

MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a 

crise urbana. Petrópolis: Vozes, 2001. 

A dinâmica de transformação das cidades 

tende a apresentar como consequência a 

expansão das áreas periféricas pelo(a) 

A) crescimento da população urbana e 

aumento da especulação imobiliária. 

B) direcionamento maior do fluxo de 

pessoas, devido à existência de um grande 

número de serviços. 
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C) delimitação de áreas para uma ocupação 

organizada do espaço físico, melhorando a 

qualidade de vida. 

D) implantação de políticas públicas que 

promovem a moradia e o direito à cidade 

aos seus moradores. 

E) reurbanização de moradias nas áreas 

centrais, mantendo o trabalhador próximo 

ao seu emprego, diminuindo os 

deslocamentos para a periferia. 

2. (PUC-RS)  Segundo a ONU, as decisões 

internacionais estão centralizadas 

conforme uma hierarquia urbana que 

contempla a organização do mundo global. 

Quanto a essa hierarquia, é correto afirmar, 

sobre as chamadas megacidades, que:  

a) apresentam menos de cinco milhões de 

habitantes, porém possuem importante 

participação internacional. 

nos aspectos culturais e financeiros. 

b) são definidas por um critério 

quantitativo, pois nem todas apresentam 

recursos tecnológicos suficientes. 

para centralizarem informações e serviços 

globais. 

c) são comparáveis às cidades globais por 

apresentarem as maiores sedes de 

empresas transnacionais. 

d) estão localizadas na Ásia e na África, 

sendo caracterizadas como pólos 

articuladores do capital global. 

e) concentram a maior parte da população 

no setor secundário da economia. 

3. (UNIRIO) “A rede urbana não é ‘inocente’, 

no sentido de serem ‘simples’ conjunto de 

cidades ligadas entre si por fluxos de pessoas, 

bens e informações, como se isso fosse coisa 

de menor importância ou não tivesse a ver 

com os mecanismos de exploração  

econômica e exercício do poder existentes 

em nossas sociedades.”   

 (Lopes, Marcelo. In: ABC do desenvolvimento 

urbano)  

Com relação ao texto acima é correto 

afirmar que:  

a) o campo é a área do território nacional 

que escapa da rede de poder econômico e 

político exercido pelas cidades.  

b) as cidades se apresentam, ao longo da 

rede urbana, como suportes de 

disseminação de ideias, das cidades 

menores para as maiores.  

c) uma metrópole nacional, a exemplo de S. 

Paulo, concentra as sedes das grandes 

empresas e, tendo como suporte a rede 

urbana, exerce a gestão do território.  
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d) os centros locais funcionam como 

centros de distribuição de bens e serviços e 

acumulam capital originários dos centros 

regionais da rede urbana ao qual estão 

inseridos.  

e) o campo funciona como suporte de 

disseminação de bens e ideias, até chegar a 

cidade.  

Aula 17.  

Problemas ambientais.  

Sempre existiram problemas ambientais 

urbanos, mas com a tendência mundial da 

população se tornar cada vez mais urbana 

esses problemas estão ganhando evidência 

no cenário mundial.  

 

Os problemas ambientais urbanos são 

promovidos pelos seres humanos. Os 

fatores naturais são alterados, ciclos são 

quebrados... e com isso aparecem os 

problemas. 

Eles estão intimamente ligados com: 

 Ignorância; 

 Supremacia de fatores políticos e 

econômicos aos fatores naturais e 

sociais; 

 Falta de planejamento; 

 Planejamento equivocado.  

Ilha de calor. 

 

A diferença entre a temperatura do 

centro de uma cidade e de sua 

periferia ocorre devido às 

interferências humanas. 

O centro da cidade é mais edificado, 

poucas árvores, muito vidro e 

concreto fatores que aumentam a 

absorção e a irradiação de calor. 

Quais as consequências... 

 Poluição de indústrias às vezes 

localizadas na periferia atingem o 

centro; 
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 Excessivo calor promovendo 

utilização de condicionadores de ar e 

ampliando o calor. 

Inversão térmica. 

Ocorre quando as camadas de ar mais 

próximas do solo ficam mais frias que as 

camadas mais elevadas. 

Dessa forma, os poluentes que se 

encontram mais próximos ao solo não se 

dispersam, provocando problemas 

respiratórios, irritação nos olhos das 

pessoas etc. 

Lembrete... 

A inversão térmica em si não é um problema 

ambiental. O problema é a poluição presente 

nas cidades.  

Chuva ácida. 

 

Ocorre quando os gases emitidos 

principalmente por indústrias e veículos 

entram em contato com a atmosfera e 

reage com o vapor d’água. 

Pode provocar impactos na microfauna e na 

flora e danificar monumentos históricos.  

Agressões à camada de ozônio. 

 

Os clorofluorcabonos são utilizados em 

aerossóis e sistemas de refrigeração. 

Na estratosfera esses gases reagem com o  

ozônio, fazendo a camada desse gás 

diminuir. Com isso, os raios ultravioletas 

atingem a superfície da Terra.  

Aquecimento global. 
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É provocando pela emissão de gases 

estufas. Devido a grande industrialização, 

queimadas, veículos etc. 

Esses gases provocam o efeito estufa 

artificial, causando assim, o aumento no 

nível dos oceanos e o comprometimento da 

vida de alguns vegetais e animais.  

Lixo urbano. 

 

Nunca o ser humano produziu tanto lixo, 

ainda estamos aprendendo a lidar com esse 

fenômeno. 

O livro pode provocar contaminação do 

solo, da água, do ar e também de pessoas.  

Poluição sonora e visual. 

Em grandes cidades o efeito das 

propagandas, nos mais diversos substratos, 

acaba por encobrir a arquitetura das 

cidades e, em certos casos, causando um 

efeito confuso na visão. 

O som dos carros, indústrias, construções e 

aeroportos também podem prejudicar 

pessoas.  

Possíveis soluções. 

 Mudança no padrão de consumo; 

 Reutilização; 

 Reaproveitamento; 

 Reciclagem; 

 Agregação de valor ao descarte; 

 Novos materiais; 

 Mudanças no padrão estético. 

 

 Pesquisando e estudando... 

1. Relacione produção industrial, consumo e 

problemas ambientais. 

2. Sabemos que o ser humano atua na 

natureza para satisfazer suas necessidades. 

Quais são as necessidades dos seres 

humanos?  
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3. Pesquise sobre possíveis soluções para o 

lixo urbano. 

Praticando... 

1. (UFF-RJ) O crescimento das cidades no 

Brasil é marcado por fortes contrastes 

sociais, os quais são revelados pela 

seguintes características principais: 

A) elevados índices de violência urbana; 

segregação socioespacial; 

insuficiência de oferta de emprego. 

B)  oferta generalizada de empregos; 

elevado índices de violência urbana; 

processo de favelização. 

C) baixa intensidade de migração 

campo-cidade; expansão expansão 

lenta e antiga; elevados índices de 

violência urbana. 

D) Elevados investimentos em 

infraestrutura urbana em áreas 

periféricas; expansão rápida e 

recente; incremento da favelização. 

E) segregação socioespacial; baixas 

taxas de crescimento populacional; 

elevados investimentos em 

infraestrutura urbana.  

  2. (Enem, 2015) Texto I. Os problemas 

ambientais são consequências direta da 

intervenção humana nos diferentes 

ecossistemas da Terra, causando 

desequilíbrio no meio ambiente e 

comprometendo a qualidade de vida. 

Texto II. 

 

As imagens representam as geleiras da 

Groelândia, que sofreram e sofrem 

impactos, resultantes do (a) 

a) ilha de calor. 

b) chuva ácida. 

c) erosão eólica. 

d) inversão térmica. 

e) aquecimento global. 

3. (Enem, 2013) 
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No esquema, o problema atmosférico 

relacionado ao ciclo da água acentuou-se 

após as revoluções industriais. 

Uma consequência direta desse problema 

está na 

A) redução da flora. 

B) elevação das marés. 

C) erosão das encostas. 

D) laterização dos solos. 

E) fragmentação das rochas 

Aula 18. 

Revisão geral. Atividades em sala, releitura 

e reexecução de todas as atividades. 

Aula 19.  

Comércio internacional e polos de poder.  

O comércio no mundo atual. 

De modo geral, o consumo dos países ricos 

acaba determinando o desempenho dos 

países de todo mundo, em especial nos 

países subdesenvolvidos. 

Os países desenvolvidos detêm tecnologia 

de ponta, seus produtos são agregados 

com tecnologia, investem maciçamente em 

P&D. 

Os países subdesenvolvidos acabam por se 

submeter aos países desenvolvidos, 

destacam-se nas suas pautas de exportação 

produtos primários (alimentos, matérias-

primas) e produtos manufaturados de baixa 

tecnologia.   

Globalização e comércio mundial. 

Por: Isabella Vitória Castilho Pimentel Pedroso. In: 

http://educacao.globo.com/artigo/globalizacao-

comercio-mundial-formacao-de-blocos-

economicos.html 

“As transformações econômicas mundiais 

ocorridas nas últimas décadas, sobretudo 

no pós segunda guerra mundial, são 

fundamentais para entendermos as 

dinâmicas de poder estabelecidas pelo 

grande capital e, também, pelas grandes 

corporações transnacionais. Além delas, 

não podemos deixar de mencionar a 

importância crescente das instituições 

supranacionais, que atuam como 

verdadeiros agentes neste jogo de 

interesses, como por exemplo, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial, entre outros. 

O cenário que se afigura com a chegada 

destes novos agentes econômicos é 

imprescindível para compreendermos o 

significado da chamada globalização 

econômica. Esta tem como características: 
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-A ruptura de fronteiras, ou seja, tal ruptura 

é atribuída à dinâmica do capital, que circula 

livremente pelo globo, sem respeitar a 

delimitação de fronteiras territoriais; 

-Perda da soberania local, ou seja, países, 

estados e cidades tem que se submeter à 

lógica do capital para conseguir gerar lucro 

em seus orçamentos; 

-Expansão da dinâmica do capital, fato que 

se relaciona à ruptura de fronteiras, ou seja, 

o capital se dirige agora também à periferia 

do capitalismo, uma vez que as 

transnacionais compreenderam que a 

exploração (no sentido de explorar a força 

de trabalho diretamente) dos países 

subdesenvolvidos promoveria grandes 

lucros para estes. 

Com o crescimento expressivo da atuação 

do capital em nível mundial, chegou-se a 

questionar o papel do Estado, isto é, o 

Estado seria de fato um agente importante 

neste processo ou atuaria como um 

impeditivo para a livre circulação do capital, 

uma vez que poderia criar regras ou leis que 

inviabilizariam a livre circulação do capital? 

Segundo este raciocínio, as transnacionais 

estariam comandando a dinâmica 

econômica mundial em detrimento dos 

Estados. Vale destacar que muitas empresas 

transnacionais passaram a desempenhar 

papéis que antes eram oferecidos pelo 

Estado, como serviços ligados à 

infraestrutura básica (exemplo: transporte 

e saneamento básico). 

No entanto, as sucessivas crises geradas 

pelo capitalismo mostraram que o papel do 

Estado não se apagou, como pensavam 

alguns, pelo contrário, em momentos de 

crise financeira, o Estado é chamado a 

ajudar as empresas em dificuldade 

econômica. Portanto, o papel do Estado no 

contexto de globalização reestruturou-se, 

passando este a atuar como um salvador 

dos excessos e econômicos promovidos 

pelas empresas nacionais ou internacionais, 

controlando taxas de juros, câmbios, 

manutenção de subsídios em setores 

estratégicos, bem como fiscalizando, direta 

e indiretamente, os recursos energéticos.” 

Observe a imagem. 

 

Ela representa os principais centros de 

comércio. Nota-se um grande destaque 

para a Europa, um polo significativo na 
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Bacia do Pacífico e um terceiro na América 

do Norte. Sendo que África e América 

Central e do Sul são pouco relevantes no 

comércio mundial. 

Polos de poder. 

Atualmente podemos distinguir três 

grandes áreas de influência econômica, 

militar e cultural no mundo. Cada uma com 

seus países centrais.  

Bloco Americano – tem como país central 

os EUA e sua principal área de influência é o 

continente americano. 

Bloco Europeu – podem ser considerados 

centrais a Alemanha, a França, o Reino 

Unido e a Itália. Sua principal área de 

influência e a Europa Oriental e a África. 

Bloco Asiático – Japão e China disputam a 

centralidade. Sua principal área de 

influência é a Bacia do Pacífico. 

Pesquisando e estudando... 

1. Como podemos regionalizar o mundo em: 

países centrais, países semiperiféricos, 

países periféricos emergentes e países 

periféricos postergados? 

2. Pesquisem sobre os aspectos econômicos 

da Bacia do Pacífico. 

3. Qual o papel da OMC no comércio 

mundial? 

Praticando... 

1. Com a globalização, houve crescimento 

do comércio mundial. No entanto, a 

acentuada concorrência capitalista criou um 

espaço econômico mais instável, que exige 

competitividade. Com relação ao 

crescimento do comércio mundial, a partir 

da década de 80 do século XX, assinale a 

opção correta.  

A) Com o aumento do comércio mundial 

globalizado, verifica-se a desconcentração 

da riqueza entre os países ricos e os países 

pobres. 

B) Para os países pobres, os custos sociais 

da globalização são reduzidos, pois ela tem 

ocasionado a maximização do valor da mão 

de obra e o aumento da oferta de postos de 

trabalho. 

C) O desemprego que afasta trabalhadores 

de seus postos de trabalho apenas em 

situações de crise é chamado desemprego 

estrutural. 

D) No atual período da globalização, as 

taxas de desemprego são menores nos 

países mais industrializados, como os 

pertencentes à União Europeia. 

E) A economia informal tem crescido no 

Brasil em decorrência das elevadas taxas de 

desemprego verificadas atualmente. 
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2. Os Estados Unidos, a União Europeia e o 

Japão constituem a “tríade”. Os três polos 

detêm ¾ da riqueza mundial e controlam os 

principais fluxos econômicos, financeiros e 

culturais da mundialização. 

Sobre os membros da tríade é correto 

afirmar que, exceto:  

A) Os Estados Unidos, devido ao seu poder 

militar e ao controle dos fluxos financeiros 

e das redes de informação, atuam como o 

principal polo da tríade; 

B) A União Europeia, com recursos 

culturais, técnicos e financeiros 

consideráveis, tem concentrado esforços 

para se tornar um conjunto econômico e 

político mais coerente. 

C) O Japão, apesar do seu peso econômico 

e financeiro, perdeu a agressividade que as 

inovações na organização do trabalho e da 

produção dos anos 1980 tinham criado. 

D) Os três polos realizam, entre eles, a 

maior parte das trocas comerciais, 

financeiras, científicas e culturais, reduzindo 

as periferias a um papel marginal frente aos 

centros do mundo. 

E) Os três polos apresentam um acentuado 

equilíbrio no plano militar o que lhes 

permite projetar, em escala mundial, sua 

visão política de mundo e estabelecer uma 

ordem global. 

3. Observe o mapa a seguir: 

 

Sobre o país indicado pela seta X é incorreto 

afirmar que: 

A) possuiu, no século passado, um regime 

político de caráter fascista, tendo sido, 

inclusive, palco de uma guerra civil. 

B) é a única parte da Europa que apresenta 

condições climáticas tropicais, em face da 

localização geográfica e do relevo de 

“mesetas”. 

C) o terrorismo é um dos problemas mais 

graves com que se defronta o país, 

comandado por uma organização 

separatista. 
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D) o país faz parte da Península Ibérica, 

grande parte dela ocupada por altiplanos, 

que truncam, em parte, dobramentos 

paleozoicos. 

E) o regime mediterrâneo das precipitações 

atmosféricas, que caracteriza boa parte do 

país, reflete-se no regime dos rios.  

Aula 20. 

Blocos Econômicos Regionais. 

Por: Sandro Detoni [et all] In: Ebah [online] 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAei50AG/blo

cos-economicos-regionais 

“Definição 

Os blocos econômicos regionais são 

agrupamentos de países que têm como 

objetivo a integração econômica ou social. 

Podem ser classificados em quatro 

categorias distintas: 

1. Área de livre comércio: eliminação 

das barreiras alfandegárias internas; 

2. União aduaneira: a uniformização 

das tarifas de comércio com países 

exteriores ao bloco; 

3. Mercado comum: padronização da 

legislação econômica, fiscal, 

trabalhista, ambiental e outras; 

4. União econômica e monetária: 

estágio avançado dos mercados 

comuns, ocorre com a unificação das 

moedas e instituições. 

2 - Exemplos 

União Europeia (ex-Comunidade Econômica 

Europeia); COMECON (Conselho para 

Assistência Econômica Mútua, extinto em 

1991); União Africana; APEC (Cooperação 

Econômica da Ásia e do Pacífico); ASEAN 

(Associação de Nações do Sudeste 

Asiático); CARICOM (Comunidade 

Econômica do Caribe); MCCA (Mercado 

Comum Centro Americano); ALALC 

(Associação Latino Americana de Livre 

Comércio); ALADI (Associação Latino 

Americana de Integração); Pacto Andino 

(Comunidade Andina de Nações); NAFTA 

(Norte American Free Trade Agreement); 

ALCA (Área de Livre Comércio das América); 

ALBA (Aliança Bolivariana para os Povos da 

Nossa América); Mercosul (Mercado 

Econômico do Sul). 

2.1 – União Europeia 

A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA - formada pela Alemanha Ocidental, 

Bélgica, França, Holanda, Itália e 

Luxemburgo em 1956), embora tendo como 

objetivo apenas o controle centralizado das 

indústrias do carvão e do aço dos seus 

Estados-membros, foi declarada como 
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sendo "uma primeira etapa para federação 

da Europa". 

Em 1957, estes seis países assinaram o 

Tratado de Roma, que prorrogou o período 

de cooperação no âmbito da Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço e criou a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), 

que instituiu a união aduaneira e a Euratom, 

para a cooperação no desenvolvimento de 

energia nuclear. 

A União Europeia foi formalmente criada 

quando o Tratado de Maastricht entrou em 

vigor (01/11/1993). Em 2002, o euro tornou-

se a moeda nacional em doze dos Estados-

membros. 

2.2 – NAFTA 

O Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio (North American Free Trade 

Agreement - NAFTA) é um tratado 

envolvendo Canadá, México e Estados 

Unidos da América e tendo o Chile como 

associado, numa atmosfera de livre 

comércio, com custo reduzido para troca de 

mercadorias entre os três países. O NAFTA 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994. 

Diferentemente da União Européia, o 

NAFTA não criou um conjunto de corpos 

governamentais supranacionais, ou um 

corpo de leis que seja superior à lei 

nacional. Este bloco econômico tem por 

finalidade: 

1. eliminar as barreiras alfandegárias, e 

facilitar o movimento de produtos e 

serviços entre os territórios dos 

países participantes; 

2. promover condições para uma 

competição justa dentro da área de 

livre comércio; 

3. aumentar substancialmente 

oportunidades de investimento dos 

países participantes; 

4. oferecer proteção efetiva e 

adequada e garantir os direitos de 

propriedade intelectual no território 

de cada um dos participantes; 

5. criar procedimentos efetivos para a 

implementação e aplicação do 

tratado, sua administração conjunta 

e resolução de disputas; 

6. estabelecer uma estrutura para 

futura cooperação trilateral, regional 

e multilateral para expandir e realçar 

os benefícios deste acordo. 

2.3 - ALCA 

A ALCA (Área de Livre Comércio das 

Américas) é um acordo comercial idealizado 

pelos Estados Unidos, proposto para todos 
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os países da América (exceção de Cuba), 

segundo o qual seriam gradualmente 

derrubadas as barreiras ao comércio entre 

os estados-membros e quase todos os itens 

de comércio entre os países associados 

seriam isentos de tarifas alfandegárias. 

Este acordo foi delineado na Cúpula das 

Américas realizada em Miami, EUA, em 9 de 

Dezembro de 1994 e que está parado desde 

a Quarta Reunião de Cúpula das Américas, 

que ocorreu em novembro de 2005 na 

Argentina. Os Estados Unidos deixaram 

claro que não estavam dispostos a ceder 

nas questões agrícolas e antidumping, e, 

para os países do Mercosul, estes temas são 

fundamentais. 

2.4 - Mercosul 

O Mercosul, composto inicialmente por 

quatro países da América do Sul (Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai), foi estabelecido 

pelo Tratado de Assunção (1991) como uma 

aliança comercial visando dinamizar a 

economia regional, movimentando entre si 

mercadorias, pessoas, força de trabalho e 

capitais. Foi estabelecida uma zona de livre 

comércio onde os países signatários não 

tributariam ou restringiriam as importações 

entre os membros do bloco. 

Em 2000, os estados membros resolveram 

consolidar uma União Aduaneira para 

aprofundar o processo de integração 

regional e, a partir desse momento, 

resolveram priorizar o tratamento dos 

seguintes temas: agilização dos trâmites 

nas fronteiras; estabelecimento da tarifa 

externa comum; adoção de critérios para a 

distribuição da renda aduaneira entre os 

estados membros; relacionamento externo 

do bloco com outros blocos ou países. Em 

2005 começou a funcionar o Parlamento do 

Mercosul, substituindo a Comissão 

Parlamentar Conjunta (CPC), anteriormente 

criada. 

O Tratado de Assunção já previa a 

coordenação de políticas setoriais de 

transporte, seguiram acordos relativos à 

cooperação nas áreas energéticas, 

agricultura familiar, ciência, tecnologia e 

vários outros.” 

Pesquisando e estudando... 

1. Pesquise sobre os aspectos econômicos 

do Mercosul. 

2.  Pesquise os aspectos gerais dos 

seguintes Blocos Econômicos Regionais: 

Apec e Asean. 

3. Faça uma pesquisa sobre a CEI. 
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Praticando...  

1. (UDESC) O novo rearranjo, ou a nova 

ordem mundial, tem imprimido uma série 

de modificações ao mundo 

contemporâneo. Uma dessas mudanças é a 

aglomeração de alguns países em blocos. 

Sobre os blocos econômicos, pode-se 

afirmar:  

a) ALCA significa Área de Livre Comércio 

das Américas, e envolve somente os países 

do Mercosul.     

b) A ALCA é a união do Nafta com o 

MERCOSUL, para fazer frente aos avanços 

da Comunidade Europeia.     

c) Fazem parte do Tratado de Livre 

Comércio da América do Norte – NAFTA o 

Canadá, o México e os Estados Unidos.     

d) Os EUA recusaram-se a fazer parte do 

MERCOSUL, pois amargam o maior deficit 

da balança comercial de sua história, algo 

em torno de US$ 200 bilhões.     

e) A ALCA é uma proposta de Fidel Castro 

no sentido de criar uma área de livre 

comércio do Alasca à Terra do Fogo. 

2. (Fuvest, 2013) Observe a charge. 

 

Com base nas charges e em seus 

conhecimentos, assinale a alternativa 

correta. 

a) Apesar da grave crise econômica que 

atingiu alguns países da Zona do Euro, entre 

os quais a Grécia, outras nações ainda 

pleiteiam sua entrada nesse Bloco. 

b) A ajuda financeira dirigida aos países da 

Zona do Euro e, em especial à Grécia, visou 

evitar o espalhamento, pelo mundo, dos 

efeitos da bolha imobiliária grega. 

c) Por causa de exigências dos credores 

responsáveis pela ajuda financeira à Zona 

do Euro, a Grécia foi temporariamente 

suspensa desse Bloco. 

d) Com a crise econômica na Zona do Euro, 

houve uma sensível diminuição dos fluxos 

turísticos internacionais para a Europa, 

causando desemprego em massa, 

sobretudo na Grécia. 

e) Graças à rápida intervenção dos países 

membros, a grave crise econômica que 
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atingiu a Zona do Euro restringiu-se à 

Grécia, França e Reino Unido. 

3. Os países que formam a CEI (Comunidade 

dos Estados Independentes) são:  

A) as antigas repúblicas formadoras da ex-

URSS. 

B) os países da antiga Cortina de Ferro. 

C) os antigos países comunistas do leste 

europeu exceto a Rússia. 

D) as antigas Repúblicas formadoras da ex-

URSS, exceto as Repúblicas Bálticas. 

E) as antigas Repúblicas da ex-URSS, 

incluindo Cuba. 

Aula 21. 

Ordens Mundiais e Globalização. 

Por: Emerson Santiago. In: Infoescola [online] 

http://www.infoescola.com/historia/nova-ordem-

mundial/ 

“O termo Nova Ordem Mundial  tem sido 

empregado em vários momentos da 

história para indicar um rompimento radical 

na forma e conteúdo como estão 

organizadas as 

relações internacionais entre as nações, 

com destaque para o equilíbrio de poder 

entre as potências mundiais no momento, 

ou seja, a paz e a coordenação entre os 

países mais desenvolvidos militar e 

economicamente, exercendo em conjunto 

diretrizes que estabelecerão o caminho 

seguido pelas outras sociedades menos 

desenvolvidas. 

A nova ordem mundial existente em nossos 

dias (pois, como já foi dito, houve outras 

"novas ordens mundiais" anteriores) 

caracteriza-se pela unipolaridade, o 

controle dos destinos do mundo por uma 

única superpotência, sobrevivente 

da Guerra Fria, os Estados Unidos, sendo 

este apoiado por potências menores porém 

ainda influentes (Europa e Japão). 

Acredita-se que o fenômeno 

da globalização  e da nova ordem mundial 

são intercomunicáveis, cada um resultando 

em causa e consequência do outro, pois 

estaria se configurando um domínio do 

império norte-americano sobre 

a economia de mercado ajudado pelo 

fenômeno chamado de "balcanização", que 

consiste na fragmentação de vários antigos 

estados soberanos onde predominava a 

convivência de várias etnias e culturas 

diferentes. Tal fenômeno ajudaria na 

manutenção do predomínio econômico e 

político norte-americano, pois a soberania 

dos outros estados estariam sendo cada vez 

mais limitadas, condicionadas, enfim, 

inibidas. Com isso, assume-se que nesta 

nova ordem mundial, o estado nacional 
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como conhecíamos até algumas décadas 

atrás entra definitivamente em decadência, 

resultando com isso que boa parte da 

população mundial retroceda a uma 

convivência com protetorados de fato, 

países fracos, sem representatividade, 

sustentados apenas pela ideia de unidade 

étnica e cultural. 

Há também que se destacar não só a 

decadência da grande maioria dos estados 

nacionais mas também das organizações 

internacionais, (que são, junto aos estados, 

o outro sujeito de direito internacional). Tal 

afirmativa ficou evidente na decisão 

unilateral dos EUA em invadir o Iraque, sem 

considerar antes o parecer da Organização 

das Nações Unidas, literalmente passando 

por cima desta organização que deveria 

primar pelo equilíbrio e respeito à soberania 

de todos os seus membros, e além disso, 

primordialmente, preservar a paz e 

encontrar soluções pacíficas como 

resolução de todo e qualquer conflito. 

Mas, a pior face da nova ordem liga-se 

mesmo à falência do estado nacional, que, 

sob um manto de respeito à cidadania e aos 

direitos fundamentais do cidadão, cada vez 

mais torna a política interna dos países 

inócua, afastando o povo dos assuntos 

políticos (basta ver no mundo todo a 

abstenção cada vez maior em eleições 

nacionais, na maioria das democracias). 

Assim, uma ditadura de discurso inócuo, 

liberal domina os países democráticos, e os 

submetem à política de livre economia de 

mercado orientada aos interesses da 

superpotência remanescente, os Estados 

Unidos. Os interesses das nações em si são 

assim preteridos, e o desemprego e o fim 

da livre iniciativa no campo econômico 

atingem patamares assustadores. O 

cidadão contemporâneo cada vez mais é 

pressionado pelo mercado e vem perdendo 

no mundo atual seus direitos a educação, 

saúde, emprego, saneamento básico, 

enfim, serviços públicos de qualidade, para 

poder desfrutar dos mesmos só quando os 

pode pagar devidamente.” 

Globalização e Regionalização. 

Publicado originalmente no Blog do Prof. Alexandre. 

http://wwwblogdoprofalexandre.blogspot.com.br/2

010/01/globalizacao-e-regionalizacao.html 

“Podemos afirmar que o conceito de 

globalização não é unânime, apresenta 

certas diferenças em decorrência de sua 

dinâmica e das interpretações divergentes 

dependendo do pesquisador e da ciência na 

qual ele é versado. De modo geral, há uma 

concordância em dizer que globalização 

refere-se a fase atual do capitalismo onde 

há uma integração das dimensões 

econômicas e culturais promovidas 
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principalmente pelos meios de 

comunicação advindos da terceira 

revolução industrial. 

O que não podemos pensar é que esse 

fenômeno reflete numa melhoria 

generalizada da condição de vida da 

população, quanto a essa parte existem 

algumas polêmicas, porém grande parte de 

pesquisadores estão de acordo ao afirmar 

que a globalização é excludente. Ou seja, 

seus benefícios além de não atingir a todos, 

colabora para que a riqueza fique 

concentrada. 

A globalização, entendida da forma que 

acabamos de explicar contribui para que 

ocorra uma regionalização condizente com 

as atuais características e maximizada pelas 

tecnologias e pela lógica de mercado, que 

visa se fortalecer em blocos econômicos 

para promover uma proteção de mercado 

interno e se fortalecer diante da 

concorrência de outros países. São os 

chamados Blocos Econômicos Regionais, 

que por sua vez podemos incluí-los num 

espaço ainda maior, dominado por uma 

estrutura de poder econômico, cultural e 

até militar, estrutura essa mantida por um 

ou mais países que são considerados 

centrais e exercem papel relevante na sua 

área de domínio e até no mundo. A essas 

regiões de poder convencionou-se chama-

las de Megablocos de Poder, muito 

abordado quando se fala em 

multipolaridade e Nova Ordem 

Internacional, pode se referir a eles também 

como Eixos do Comércio Mundial. 

Quanto a esses megablocos são três: o 

Americano, o Europeu e o Asiático. Cada um 

possui uma área de influência, mas essa 

área não é delimitada nitidamente e o que 

acontece é que países sobre a influência 

direta de determinado bloco pode, não 

raro, manter laços comerciais com blocos 

diferentes. O que mais devemos 

compreender sobre esses megablocos ou 

eixos de comércio mundial é que não há 

uma legislação específica que os conduz e 

os criam, eles são produto de concentração 

industrial, detêm sedes de multinacionais, 

influenciam culturalmente e por esses 

motivos detêm áreas de influências.” 

Pesquisando e estudando... 

1. Faça uma pesquisa sobre globalização. 

2. O que podemos entender por ordem 

econômica mundial? 

3. Pesquise sobre o mundo unipolar e 

multipolar. 
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Praticando...  

1. (UFPI, adaptada) Sobre a economia 

globalizada, coloque V (verdadeiro) ou F 

(falso): 

(   ) Homogeneizou as culturas e reduziu as 

discrepâncias econômicas entre os países. 

(  ) Integrou economias e possibilitou a 

difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. 

(   ) Deu visibilidade às minorias, a povos e 

culturas de recantos isolados do mundo. 

(   ) Quase anulou a xenofobia e os conflitos 

étnicos e religiosos em todo o planeta. 

2. (UFAM, adaptada) Sobre as características da 

Globalização coloque V (verdadeiro) ou F 

(falso): 

(   ) A adoção do Toyotismo como modelo 

para a reorganização da produção, a 

restrição dos mercados e a valorização 

tecnológica. 

(   ) O estabelecimento de redes comerciais, 

com valorização do capital mercantil e o 

aumento do controle estatal na economia. 

(  ) A adoção de políticas neoliberais, a 

desregulamentação da economia e 

diminuição dos índices de robotização na 

indústria. 

(  ) A dinamização tecnológica com a 

garantia da ampliação de políticas sociais e 

direitos trabalhistas. 

(  ) A formação de blocos econômicos, a 

integração dos mercados e o avanço do 

capital financeiro. 

3. (UFC) O processo de globalização tem, na 

atualidade, provocado grandes mudanças, 

tanto nas esferas econômica, financeira e 

política quanto na vida social e cultural dos 

povos e das nações, em escala mundial. A esse 

respeito, é possível afirmar, de modo correto, 

que: 

a) A maioria das instituições financeiras 

globais tem sua sede localizada nos países 

subdesenvolvidos. 

b) O avanço das telecomunicações e da 

informática e o uso da internet são 

fundamentais para os fluxos financeiros 

mundiais. 

c) O Estado intervém na economia por meio 

de investimentos no setor industrial, 

fortalecendo, assim, as empresas estatais. 

d) As transformações políticas, econômicas, 

sociais e tecnológicas dão-se da mesma 

forma nos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. 

e) Os blocos econômicos regionais são 

constituídos com o objetivo único de 
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formação de alianças para defender a 

autonomia política dos países membros. 

Aula 22.  

Revisão geral. Atividades em sala de aula, 

releitura dos textos e reexecução de todas 

as atividades. 

Aula 23. 

Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Países subdesenvolvidos. 

Não há um consenso quanto à utilização do 

termo “países subdesenvolvidos”. De modo 

geral, aplica-se aos países com baixos 

fatores de produção e ineficiência na 

aplicação social de seus recursos 

financeiros.  

Em outras palavras, podemos dizer que os 

países subdesenvolvidos pertencem à 

periferia do capitalismo. Eles são 

dependentes de alta tecnologia e 

apresentam problemas socioeconômicos 

como má distribuição de renda, elevada 

mortalidade infantil, educação deficitária, 

deficiência nos serviços de saneamento 

básico e saúde, etc. 

Nem todos esses países conseguem atrair 

investimentos produtivos estrangeiros. 

Muitos participam da divisão internacional 

do trabalho como exportadores de 

matérias-primas e produtos de baixa 

tecnologia. 

Contudo, o que podemos chamar de mundo 

subdesenvolvido não é homogênio. Dentro 

desse bloco temos países como a Nigéria e 

o Brasil, por exemplo. Países com 

acentuadas diferenças na economia e nas 

questões sociais. 

Na concepção de João Carlos Moreira e 

Estáquio de Sene: 

“Essa classificação – países 

subdesenvolvidos em oposição a países 

desenvolvidos – divide os mais de duzentos 

Estados do mundo em dois grupos, como se 

formassem dois mundos dissociados e 

estanques. Além de não considerar as 

peculiaridades socioeconômicas e culturais 

de cada país, essa classificação transmite a 

ideia de que o subdesenvolvimento é um 

estágio para o desenvolvimento.” 

Países desenvolvidos. 

Pelo que vimos anteriormente, a divisão do 

mundo em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos apresenta problemas. 

De modo geral, podemos dizer que os 

países desenvolvidos são aqueles com altos 

e eficientes fatores de produção e que e são 

eficientes na aplicação social dos recursos 

financeiros. 
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Esses países estão no centro do capitalismo. 

Detêm a maior parte das sedes das 

multinacionais, investem alto em pesquisa e 

desenvolvimento, desenvolvem novos 

produtos e tecnologias, há uma relação 

muito profícua entre ensino-pesquisa-

produção. 

O poder de consumo dos habitantes desses 

países faz com que eles influenciem o 

comércio mundial. O que, de certa forma, 

tornam esses países referência no 

termômetro econômico do mundo.  

Com base em João Carlos Moreira e 

Estáquio de Sene, vemos que: 

“É cada vez maior a distância entre os 

países desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos, entre os mais ricos e os 

mais pobres. Essa é uma tendência histórica 

do capitalismo, acentuada sobretudo em 

sua atual fase informacional, como 

resultado da Revolução Técnico-científica e 

da globalização. Entretanto, esse fenômeno 

não ocorre de forma linear. A desigualdade 

aumenta entre determinadas regiões, mas 

diminui entre outras. Por exemplo, entre os 

países ricos e a África Subsaariana, aumenta 

continuamente; mas entre a China e 

aqueles países a desigualdade diminui 

significativamente. Em resumo, enquanto 

alguns países e regiões têm conseguido se 

integrar ao processo de globalização e 

beneficiar-se dele, outros são excluídos.” 

Finalizando, ressaltamos que existem 

outras formas de regionalizar o mundo do 

ponto de vista econômico. Tais como: 

países centrais, semiperiféricos e  periférico; 

países de primeiro, segundo e terceiro 

mundo (muito utilizado na Guerra Fria); 

países emergentes e países de economia 

central e assim por diante. Todas essas 

regionalizações apresentam algum 

problema, porém tem sua serventia para 

tecer análises. 

Pesquisando e estudando... 

1. Pesquisa sobre as formas de regionalizar 

o mundo utilizando critérios 

socioeconômicos. 

2. Faça uma pesquisa sobre as origens do 

desenvolvimento e do 

subdesenvolvimento. 

3. Caracterize a economia dos seguintes 

países: 

a) Estados Unidos. 

b) Suécia. 

c) Brasil. 

d) China. 

e) Serra Leoa. 
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Praticando... 

1. (PUC-MG) Em relação aos processos 

socioeconômicos e políticos dos países da 

América Latina, assinale a característica 

incorreta: 

a) Fragilidade da vida política, com golpes 

militares e trocas de governo. 

b) Peso da dívida externa que, por vezes, 

tem provocado situações de tensão com os 

bancos internacionais. 

c) Tentativa de manter o saldo de 

exportação positivo, apoiado na mineração 

ou nas atividades agrícolas. 

d) Peso do tráfico ilegal de entorpecentes 

na arrecadação de dólares e na geração de 

emprego. 

e) Economia altamente diversificada, com 

fraca concentração em determinado 

produto. 

2. (Unesp, 2013) O processo de 

mundialização do sistema capitalista 

sempre esteve apoiado na difusão de 

políticas econômicas e na constituição de 

determinadas lógicas geopolíticas e 

geoeconômicas de organização do espaço 

mundial. Constituem-se em política 

econômica e em lógica capitalista de 

ordenamento do espaço mundial no 

período atual: 

A) o keynesianismo e o colonialismo. 

B) o desenvolvimentismo e o 

neocolonialismo. 

C) o neoliberalismo e a globalização. 

D) o mercantilismo e a descolonização. 

E) o liberalismo e o imperialismo. 

3. Existe uma região extremamente 

importante para a economia dos Estados 

Unidos conhecida como Vale do Silício, 

abrangendo várias cidades californianas. A 

que se deve essa importância? 

a) A região é rica em diversos produtos 

minerais, essenciais para as exportações do 

país. 

b) Na região são encontradas empresas de 

informática e eletrônica que produzem 

inovações tecnológicas. 

c) A área abrange as maiores plantações de 

milho do país, importante recurso para a 

produção de etanol. 

d) As cidades componentes dessa região 

são importantes exportadoras de veículos, 

pois abrigam as maiores empresas 

automobilísticas. 
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Aula 24. 

Países emergentes e Tigres Asiáticos. 

Podemos considerar países emergentes 

como aqueles que se industrializaram 

especialmente após a Segunda Guerra 

Mundial, apresentam um significativo 

parque industrial e atraem investimentos 

estrangeiros. 

Quanto aos Tigres Asiáticos, são países da 

Bacia do Pacífico como: Coreia do Sul, 

Taiwan, Cingapura e, a unidade 

administrativa especial da China, Hog Kong, 

que após 1960 atingiram um grande nível de 

industrialização com produtos voltados, 

especialmente para o mercado externo. 

Com destaque para os eletroeletrônicos. 

Na concepção de João Carlos Moreira e 

Estáquio de Sene. 

“Os emergentes são países que se localizam 

na periferia do capitalismo, mas são cada 

vez mais interessantes para o capital 

globalizado graça a seu parque industrial, 

ao seu mercado consumidor, ou, ainda por 

apresentarem possibilidades de produção 

para exportação, já que oferecem 

vantagens competitivas – baixos salários, 

impostos reduzidos, câmbio desvalorizado 

etc.”  

 

Países emergentes. 

Por: Cássio Vladimir de Araújo. In: http://spasso-g-

ografico.blogspot.com.br/2014/11/os-paises-

emergentes.html 

“NICs. 

NICs é a sigla, em inglês, para Newly 

industrialized Countries, ou seja, os novos 

países emergentes, com o advento da 

globalização. 

Os países emergentes recentemente 

industrializados foram os últimos a se 

industrializar, em sua maioria após a 

Segunda Guerra, portanto, tiveram uma 

industrialização hipertardia. Para listar 

apenas os mais importantes, encaixam-se 

nesse grupo economias do Leste e Sudeste 

Asiático, como os Tigres Asiáticos – Coreia 

do Sul, Taiwan, Cingapura -, os novos Tigres 

– Indonésia, Malásia e Tailândia -, da 

América Latina – Brasil, México, Argentina, 

Venezuela, Colômbia, Chile -, do grupo IBAS 

– África do Sul e Índia -, além de outros 

países de regiões diversas: Polônia (Leste 

Europeu), Turquia (Oriente Médio), Egito 

(Norte da África), etc. Sem contar que a 

China e a Rússia muitas vezes também são 

consideradas economias emergentes. 

De acordo com o FMI e considerando 

o PIB, a classificação no mundo, de alguns 

desses países é: China (2º), Brasil (6º), Rússia 

(9º), Índia (11º), México (14º), Coreia do Sul 

(15º), Taiwan (26º), Argentina (27º), África 
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do Sul (29º), Cingapura (38º). Portanto, em 

2010, segundo o Banco Mundial, a China era 

a maior economia do grupo e o Brasil, a 

segunda. 

       As economias da América Latina. 

No início da industrialização das três 

maiores economias da América Latina foi 

importante a contribuição dos capitais 

privados, acumulados em atividades 

agropecuárias, como o café, no Brasil, e a 

carne e o trigo, na Argentina. No México a 

principal fonte de riqueza era o petróleo. 

Porém, em todos eles o fator mais 

importante foi a participação do Estado na 

economia, investindo sobretudo em 

infraestrutura e indústrias de bens 

intermediários, tanto que os símbolos mais 

importantes desse modelo econômico 

foram as estatais Petrobras (hoje uma 

empresa mista), a Pemex e a YPF (Repsol 

YPF, após ser privatizada em 1999 e voltou a 

pertencer ao governo argentino em 2012). A 

continuidade do processo de 

industrialização, após a Segunda Guerra, foi 

marcada pela entrada de empresas 

transnacionais que passaram a atuar 

especialmente nos setores mais avançados 

tecnologicamente, como o automobilístico, 

o químico-farmacêutico e o 

eletrodoméstico. Assim, o processo de 

industrialização acabou se assentando no 

tripé capital nacional (estatal e privado), e 

capital estrangeiro. 

 

        Os Tigres Asiáticos. 

A industrialização dos Tigres Asiáticos foi 

favorecida por uma conjunção de fatores 

políticos, culturais e sócio-econômicos, 

aliados a uma série de medidas 

governamentais que tornavam a produção 

barata e, portanto, garantiam a esses países 

alta competitividade no mercado 

internacional. Entre os fatores, destacam-se 

disponibilidade de mão de obra barata, 

disciplinada e relativamente qualificada; 

incentivos fiscais e subsídios às 

exportações; medidas restritivas às 

importações, aliadas a uma política de 

desvalorização cambial para baratear os 

produtos de exportação; altas taxas de 

poupança interna; altos investimentos em 

educação e em P&D. Atualmente esses 

países têm investido cada vez mais em 

indústrias de alta tecnologia. 

 

   O processo de industrialização na Índia 

Na Índia, a enorme população garantiu a 

oferta de numerosa mão de obra barata, 

mas crescentemente qualificada, e de um 

amplo mercado consumidor. As grandes 

reservas minerais, sobretudo de carvão, 

garantiram o fornecimento de energia e 

matérias-primas. Os capitais vieram de 
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investimentos estatais, especialmente em 

infraestrutura e indústrias de base e bélica. 

No início os indianos contaram com 

assessoria e tecnologia soviética, mas com 

o tempo acabou sendo mais importante a 

entrada de empresas transnacionais, 

especialmente norte-americanas e 

britânicas. 

Até hoje o Estado Indiano tem uma 

forte participação na economia e possui 

diversas empresas, como a Indian Oil, a 

maior do país, embora haja grupos privados 

e importantes no país, como o 

conglomerado Tata (Tata Motors, Tata 

Steel, Tata Technologies, etc). 

 

    Setores que se destacam na economia 

    Indiana. 

Os setores que mais se destacam na 

economia indiana são indústrias e os 

serviços de alta tecnologia, como a de 

informática, de biotecnologia e de TI. O país 

possui algumas das principais empresas 

desses setores e é um dos maiores 

exportadores mundiais de softwares. 

Abriga um dos mais importantes parques 

tecnológicos do mundo – Bangalore – onde 

estão instaladas praticamente todas as 

empresas globais desses setores. 

Contribuíram para o desenvolvimento dos 

setores de alta tecnologia, especialmente 

da área de informática, a política 

governamental de estímulos ao setor, a 

existência de centros de pesquisas de 

excelência e a enorme quantidade de mão 

de obra qualificada, porém bem mais barata 

do que sua correlata do Vale do Silício 

(Estados Unidos) ou de Cambridge (Reino 

Unido). O retorno de muitos trabalhadores 

de alta qualificação que antes prestavam 

serviços naqueles dois países também 

contribuiu para o desenvolvimento das 

indústrias de alta tecnologia na Índia. 

 

      O processo de industrialização na África do 

Sul. 

       Na África do Sul também foi importante 

para o processo de industrialização a 

razoável oferta de mão de obra barata, 

embora não tão numerosa e qualificada 

como na Índia. Importante lembrar que 

durante o apartheid a mão de obra da 

maioria negra sul-africana foi 

superexplorada. As enormes reservas 

minerais também favoreceram a 

industrialização do país, um dos mais ricos 

em minérios no mundo. Também, à 

semelhança da Índia, foi importante a 

intervenção do Estado na economia, seja 

implantando uma política industrial, seja 

criando empresas estatais. Apesar de ser o 

país mais industrializado do continente e ter 

importantes empresas, nenhuma delas 

consta na lista das 500 maiores da revista 
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Fortune, num indício de que seu mercado 

interno é pequeno. 

 

      Brics. 

      Bric é a sigla formada pelas iniciais Brasil, 

Rússia, Índia e China, e o grupo só recebeu 

esse “apelido” porque a pronúncia da sigla 

se assemelha à da palavra tijolo (brick). O 

termo foi criado em 2001 pelo economista 

britânico Jim O’Neill, do banco Goldman 

Sachs. A previsão é de que as quatro 

potências emergentes terão economia 

equivalente às do EUA e da Europa, 

somadas, em 2050. 

Com o tempo, o Bric acabou se tornando 

um fórum de discussões entre as quatro 

potências emergentes, que passaram a 

afinar suas posições nas negociações do 

G20 (após a crise econômica de 2008), 

assim como nas negociações climáticas. 

Recentemente, os quatro países tiveram 

posição comum na crise da Líbia e na Costa 

do Marfim. 

 No fim de 2010, o Bric convidou a África do 

Sul a integrar o clube das potências 

emergentes. A inclusão foi criticada por Jim 

O’Neill, para quem o país não tem a mesma 

força nos parceiros. Os sul-africanos já 

vinham participando das reuniões do Bric. 

 Características comuns: - situação política 

estável; - mão de obra em grande 

quantidade e em processo de qualificação; - 

níveis de produção e exportação em 

crescimento; - investimentos em setores de 

infraestrutura (estradas, ferrovias, portos, 

aeroportos, usinas hidrelétricas, etc); - PIB 

(Produto Interno Bruto) em crescimento; 

Índices sociais em processo de melhorias; - 

mercados de capitais recebendo grandes 

investimentos estrangeiros.” 

 

Pesquisando e estudando... 

1. Diferencie e economia de Taiwan da 

economia da Coreia do Sul. 

2.  Pesquise sobre a economia do Brasil, do 

México e da Argentina. 

3.  Caracterize a economia dos Brics. 

Praticando... 

1. (Unesp, 2013) Coreia do Norte anuncia 

“estado de guerra” com a Coreia do Sul A 

Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira 

[29.03.2013] o "estado de guerra" com a 

Coreia do Sul e que negociará qualquer 

questão entre os dois países sob esta base. 

"A partir de agora, as relações intercoreanas 

estão em estado de guerra e todas as 

questões entre as duas Coreias serão 

tratadas sob o protocolo de guerra", declara 

um comunicado atribuído a todos os órgãos 

do governo nortecoreano. 

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 
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A tensão observada entre a Coreia do Norte 

e a Coreia do Sul está associada a 

A) divergências políticas e comerciais, 

sendo que sua origem se deu após a 

emergência Nova Ordem Mundial. 

B) divergências comerciais e econômicas, 

sendo que sua origem remete ao período 

da Guerra Fria. 

C) divergências políticas e ideológicas, 

sendo que sua origem se deu após a 

emergência da Nova Ordem Mundial. 

D) divergências políticas e ideológicas, 

sendo que sua origem remete ao período 

da Guerra Fria. 

E) um incidente diplomático ocasional, que 

não corresponde à grande tradição pacifista 

existente entre as Coreias. 

2. (Unesp, 2011)   Capitalização financeira 

das 500 principais empresas multinacionais, 

2008. 

 

A partir da observação da distribuição das 

multinacionais no espaço terrestre, pode-se 

afirmar que 

A) o continente americano apresenta uma 

distribuição equilibrada de localização das 

sedes das 500 maiores empresas 

multinacionais. 

B) a estratégia utilizada para localização das 

sedes é a redução das desigualdades 

mundiais. 

C) as sedes das empresas multinacionais 

concentram-se nos países desenvolvidos, 

do chamado Norte. 

D) as empresas multinacionais estão 

presentes homogeneamente em todos os 

hemisférios. 

E) a maior presença ocorre nos países da 

África do Sul, Japão, Índia e Brasil, que 

compõem o BRICA. 

3. A partir da Revolução Industrial, cada vez 

mais o processo de acumulação de capital 

se internacionaliza. Esse processo, 

atualmente, tem se caracterizado por: 

a) Alianças econômicas comerciais bem-

sucedidas entre países ricos e pobres. 

b) Programa internacional para o 

desenvolvimento e a industrialização dos 

países pobres. 
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c) Intervenção da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) no sentido de 

democratizar as relações comerciais entre 

os países. 

d) Velocidade do desenvolvimento, no 

cenário internacional, dos países 

emergentes, na produção e no consumo. 

e) Aprofundamento da divisão do trabalho 

entre países e crescimento da  

industrialização associada ao 

endividamento dos países pobres. 

Aula 25. 

Bateria de questões. A ser realizada em 

sala de aula. 

Aula 26. 

Conflitos mundiais I. Étnico-separatistas. 

Por que existem os conflitos? 

Motivos... 

 Histórico-cultural (religião, antigas 

possessões, vínculos com lugares 

etc.); 

 Econômicos (lugares com recursos 

naturais importantes como minérios, 

petróleo, etc.); 

 Localização estratégica (envolve 

uma gama muito variada desde 

recursos naturais como estreitos, 

lançamento de mísseis, istmos, saída 

para o mar,nascentes etc.; 

 Político-ideológico (opções por 

sistemas de governo ex.: socialismo, 

capitalismo. Ou grupo que pretende 

controlar o governo para se 

beneficiar. 

Alguns povos (etnias) estão inseridos 

dentro de alguns Estados-nações, mas 

reivindicam sua separação. Muitos países 

têm suas populações formadas por grupos 

étnicos distintos, o que se torna palco para 

geração de conflitos. 

Em alguns casos o motivo étnico é um 

recurso usado por outros países que 

manifestam interesses geopolíticos com 

possíveis conflitos e separações. 

Israel e Palestina. 

Histórico. 

O povo judeu ocupou a região onde hoje é a 

Palestina desde século antes de Cristo. Esse 

povo sofreu várias diásporas, a última foi 

quando os romanos os expulsaram 70 a.C.  

A região onde outrora era ocupada por 

judeus passou pelo domínio e comando de 

vários outros povos:  assírios,  babilônicos, 

romanos, otomanos e britânicos  foram os 

principais. 
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No final do século XIX surge o movimento 

sionista, o qual pretendia criar um Estado 

judeu em Canaã.  Região aproximadamente 

onde hoje está Israel. 

A criação do Estado de Israel. 

O Reino Unido deixou para a ONU resolver 

a criação do Estado de Israel, o que ocorreu 

em 1948. O plano da ONU previa a criação 

de dois Estados, um judeu e um árabe 

palestino.  

Isso não aconteceu até hoje! Esse é um dos 

principais motivos do conflito palestino-

israelense. 

Outros podem ser: 

 Questão religiosa; 

 Lugares sagrados disputados pelos 

grandes religiões; 

 Localização estratégica.   

 O povo palestino reivindica a criação de  

um Estado palestino. Alguns não aceitam a 

criação do Estado de Israel. 

O povo palestino não tem um país. Estão 

divididos em duas áreas com governos 

diferentes: Faixa de Gaza e Cisjordânia.  

 

Chechênia. 

Região da Rússia que possui maioria 

muçulmana. Essa região reivindica a 

separação, porém se a Rússia ceder ocorre 

que outras províncias sejam influenciadas. 

Região ocupada pela Chechênia marcou 

uma antiga esfera de conflito entre os 

espaços dominados por cristãos e 

muçulmanos sob o ponto de vista político e 

religioso. Apesar de viverem em uma região 

dominada pelos russos, de orientação 

cristã, os chechenos se converteram ao 

islamismo por volta do século XVIII. Em 

resposta a tal situação, a monarquia 

czarista russa decidiu anexar a Chechênia 

aos seus vastos domínios imperiais. 
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País Basco. 

A questão basca, ou questão dos bascos, é 

um conflito territorial e étnico surgido no 

final do século XV e início do XVI com a 

unificação da Espanha em um só reino e a 

anexação da porção sul da região à Espanha 

e da porção norte da região à França.  

 

Irlanda do Norte. 

“As rivalidades entre católicos e 

protestantes na Irlanda do Norte remontam 

ao século 17. É uma história de confrontos 

que opõe, de um lado, a maioria dos 

irlandeses - protestantes, unionistas, 

identificados com os interesses do domínio 

britânico - e, de outro, a minoria - católicos, 

nacionalistas, que atrelam sua identidade 

nacional à resistência religiosa, lutando pelo 

fim da dominação inglesa sobre o Ulster e a 

posterior unificação com a vizinha 

República da Irlanda.” 

Folha/UOL 

“O Exército Republicano Irlandês, mais 

conhecido como IRA ), foi um grupo paramilitar 

católico e reintegralista, que pretende separar 

a Irlanda do Norte do Reino Unido e reanexar-se 

à República da Irlanda. Outrora recorreu a 

métodos terroristas, principalmente ataques 

bombistas e emboscadas com armas de fogo, e 

tinha como alvos tradicionais protestantes, 

políticos unionistas e representantes do 

governo britânico.”  

Wikipédia  

Curdiquistão. 

O termo Curdistão (lugar dos curdo, em 

curdo) diz respeito à região com maioria 

curda em parte da Turquia, do Irã, do 

Iraque, da Síria, do Azerbaijão e Armênia. O 

território tem uma área de 530 mil km². 

Após o fim da 1ª Guerra Mundial o povo 

curdo não conseguiu seu território, em 



GEOGRAFIA GERAL 
Pré-vestibular 

extensivo 

 

 77 

consequência ficaram espalhados por vários 

países e reivindicam a criação de seu Estado 

ou mais autonomia por parte do governo 

dos países onde por onde esse povo se 

distribui.  

“As autoridades turcas também atribuem 

ao PKK vários atentados com bomba em 

Istambul e em outras cidades do litoral 

oeste da Turquia. A organização rejeita esta 

acusação e assegura que são ações isoladas 

de uma facção radical que escapa ao seu 

controle.” 

G-1 

Localização aproximada do povo curdo. 

 

A questão da Ucrânia e da Crimeia. 

“Das cerca de 2 milhões de pessoas que 

moram naquela península, mais da metade 

se considera de origem russa e, inclusive, 

fala russo no dia a dia. 

Simferopol é a capital da Crimeia, onde fica 

o Parlamento, e Sebastopol é a sede da 

poderosa Frota do Mar Negro, que 

pertence à Rússia. 

Isso não surpreende, já que a Crimeia foi 

transferida à Ucrânia pela União Soviética 

só em 1954, e a Ucrânia em si se tornou 

independente só em 1991. 

Na verdade, a Crimeia resume uma divisão 

política e cultural que acontece em toda a 

Ucrânia. O leste do país tende a ser pró-

Rússia e o oeste, pró-UE. Isso se reflete, por 

exemplo, nos resultados das eleições. A 

maioria dos votos de Yanukovich saiu do 

leste.” 

Folha/UOL  

Russos na Ucrânia. 

 

Pesquisando e estudando... 

1. Faça uma pesquisa sobre a situação 

geopolítica atual entre Rússia e Ucrânia. 
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2. Pesquise o significado dos seguintes 

termos; 

a) Etnia. 

b) Povo. 

c) Nação. 

d) País. 

e) Estado. 

3.  Pesquise sobre as guerras árabe-

israelenses. 

Praticando... 

1.(ESPM) Leia o texto: 

... a existência de país supõe um território. 

Mas a existência de uma nação nem sempre 

é acompanhada da posse de um território e 

nem sempre supõe a existência de um 

Estado.Pode-se falar, portanto, de 

territorialidade sem Estado, mas é 

praticamente impossível nos referirmos a 

um Estado sem território. 

(Milton Santos, O Brasil, 2000) 

 

Das palavras de Milton Santos, podemos 

deduzir: 

a) Nação, Estado e território são categorias 

excludentes. 

b) Não existe nação sem Estado. 

c) A categoria território é imprescindível à 

existência de um Estado. 

d) As fronteiras delimitam os territórios, 

mas não os Estados. 

e) Um Estado é sempre composto por uma 

única nação. 

2. “Tornou-se Estado em 1948, ampliando o 

seu território no ano seguinte. Chegou a 

incorporar a Faixa de Gaza na década de 60, 

devolvendo-a oficialmente em 2005.” 

O país a que o texto se refere é: 

A) Palestina. 

B) Afeganistão. 

C) Eritréia. 

D) Síria. 

E) Israel. 

3. “Os anos 50 de Israel” 

O povo judeu, durante séculos, nutriu 

esperanças de que um dia houvesse 

condições para a criação de um estado 

próprio, idéia que começou a concretizar no 

final do século passado. Nessa época surgiu 

na Europa um movimento que objetivava a 

criação de um lar nacional para os judeus 

espalhados pelo mundo. O lugar ideal para 

que isso acontecesse era, obviamente, 

dentro do território da sua área de origem, 
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a Palestina, e assim propôs a ONU em 1948 

a criação do Estado de Israel. O movimento 

de judeus em direção à Palestina 

denominou-se: 

a) Ramada 

b) Sionismo 

c) Intifada 

d) Yom Kippur 

e) Diáspora 

Aula 27. 

Conflitos mundiais II. Geopolíticos e 

estratégicos. 

Principais áreas de conflito no mundo. 

 

 

Iraque. 

EUA e Reino Unido conseguiram convencer 

seus congresso e parlamento a autorizar 

uma invasão ao Iraque.  O motivo seria a 

posse de armas de destruição em massa. 

Após dois anos de ocupação não foram 

encontradas essas armas. O resultado final, 

a grosso modo, foi a aglutinação de forças 

política no país para atender interesses que 

antes não eram atendidos.   

Maiores reservas de petróleo. 

 

Caxemira. 

 

Caxemira – região do norte da Índia onde 

predomina muçulmanos, é reivindicada pelo 

Paquistão. Os dois países já entraram em 

conflitos algumas vezes, a China também 

ocupando parte do território.   

Coreias. 
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Coreia do Norte – no ano de 1944, soldados 

soviéticos ocuparam o norte da península 

da Coreia e tropas estadunidenses o sul. Em 

1950, o norte comunista invadiu o sul com 

apoio da URSS e da China, o sul reagiu com 

apoio dos EUA .  

Colômbia. 

Colômbia. 

 

O governo combate grupos guerrilheiros há 

mais de 40 anos. Dos dois grupos 

guerrilheiros, ambos de orientação 

socialista,  as Farc e o ELN. 

As Farc chegaram a possuir 18 mil soldados 

e realizaram muitos ataques. 

Além desses dois grupos existe um grupo 

paramilitar de direita, a AUC que com mais 

de 8 mil homens combate os grupos de 

orientação socialista.  

Pesquisando e estudando... 

1. Pesquise sobre as intervenções dos EUA 

no Oriente Médio. 

2. Pesquise sobre as intervenções dos EUA 

na América Latina. 

3. Qual a importância geopolítica do 

petróleo? 

Praticando... 

1. As questões geopolíticas dominam o mundo 

por meio de um jogo de poderes. Conflitos 

referentes a interesses religiosos e ao domínio 

de tecnologia, como a nuclear, por exemplo, 

provocam tensões e levam à guerra. Nesse 

sentido, um determinado país do Oriente 

Médio, que faz limites com o Iraque, tem 

trazido, nas últimas décadas, muitas 

preocupações. Este país é: 

A) a Etiópia. 

B) a Mongólia. 

C) o Irã. 

D) a Eritréia. 

E) o Iêmen.  
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2. FUVEST 2007) A importância geopolítica do 

Canal do Panamá e o crescente fluxo de 

embarcações entre o Oceano Atlântico e o 

Oceano Pacífico exigem melhorias na 

infraestrutura desse canal. Assim, a 

responsabilidade por essas melhorias caberá 

A. ao conjunto dos países que 

compõem a CARICOM (Comunidade 

do Caribe) , dado o montante de 

recursos necessários. 

B.  ao próprio Panamá, provavelmente, 

uma vez que o domínio e o controle 

do Canal passaram para esse país a 

partir do ano 2000. 

C.  aos EUA, pois é o país que tem o 

principal interesse geopolítico na 

região, além de manter o controle 

do Canal. 

D.  ao governo panamenho em uma 

associação com a Colômbia e a Costa 

Rica, oferecendo, a tais países 

vizinhos, vantagens futuras no uso 

do Canal. 

E.  à ONU, que, a partir de 2008, será a 

responsável pela gestão do Canal, 

em razão não só do aumento do 

fluxo internacional de mercadorias, 

mas também em virtude de sua 

importância geopolítica. 

 

2. (Enem-2013) Um gigante da indústria da 

internet, em gesto simbólico, mudou o 

tratamento que conferia à sua página 

palestina. O site de buscas alterou sua página 

quando acessada da Cisjordânia. Em vez de 

“territórios palestinos”, a empresa escreve 

agora Palestina” logo abaixo do logotipo. 

BERCITO, D. Google muda tratamento 

de territórios palestinos. 

Folha de S. Paulo, 4 maio 2013 (adaptado).  

O gesto simbólico sinalizado pela mudança 

no status dos 

territórios palestinos significa o 

A) surgimento de um país binacional. 

B) fortalecimento de movimentos 

antissemitas. 

C) esvaziamento de assentamentos 

judaicos. 

D) reconhecimento de uma autoridade 

jurídica. 

E) estabelecimento de fronteiras nacionais.  

Aula 28. 

Migrações no mundo atual. 

O ser humano sempre esteve se deslocando 

de um lado para outro. Os motivos básicos 
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e históricos são melhores condições de vida 

em busca de alimentos, trabalho, 

segurança, etc. 

Na atualidade há um forte movimento de 

migração em busca de melhores condições 

de vida por pessoas que saem dos países 

mais pobres (subdesenvolvidos) e partem 

para os países mais ricos (desenvolvidos). 

Conceitos básicos. 

Migrações são os deslocamentos de grupos 

humanos que se afastam de suas 

residências habituais.  

Podem ser: 

 Pacíficos; 

 Beligerantes;  

 Voluntários; 

 Involuntários. 

 

Imigração; entrada de pessoas de um 

determinado local. 

Emigração; saída de pessoas de um 

determinado local. 

 

Migrações internas; dentro de um  próprio 

país. 

Migrações externas; entre os países. 

José Willian Vesentini expõem que: 

“As migrações internacionais são 

extremamente volumosas e ocorrem, 

principalmente, dos países do Sul 

subdesenvolvidos para os do Norte 

desenvolvidos; ou estão de países pobres 

do Terceiro Mundo para outros vizinhos 

com economias mais dinâmicas. Assim, 

podemos dizer que os grandes fluxos 

migratórios internacionais vão da América 

Latina para os Estados Unidos, da África 

para a Europa e de inúmeras partes da Ásia 

para os Estados Unidos, a Europa, o Japão 

e, eventualmente, Austrália e Nova 

Zelândia.” 

Todo esse processo de migração é 

complexo e sofre alteração no tempo 

dependendo da situação político-

econômica do mundo. 

Ultimamente, com a crise na Europa, vem 

ocorrendo algumas migrações de europeus 

para os países emergentes como o Brasil. 

Há um fluxo considerável de pessoas entre 

os países do Oriente Médio devido 

principalmente aos constantes conflitos. 

As migrações em muitos casos provocam 

problemas como: xenobobia, preconceito e 

discriminação. 
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O deslocamento de pessoas para longe de 

seu local de origem é carregado de 

referências. O migrante carrega consigo sua 

a cultura, seu modo de agir e sentir e isso 

provoca, case sempre, estranhamento onde 

ele chega. 

Muitos países que recebem imigrante, em 

especial EUA e países da Europa, utilizam 

essa mão de obra para serviços 

desprezados pela população local, mas há 

casos em que as entidades públicas 

reclamam da oneração dos serviços como 

saúde e educação.  

Pesquisando e estudando... 

1. Pesquise sobre os casos de xenofobia nos 

países da Europa. 

2. Quais são os principais fluxos migratórios 

da atualidade? 

3.  Relacione cultura e migração. 

Praticando...  

1. (FUVEST) Tendo em vista a dinâmica 
mundial dos movimentos migratórios na 
atualidade, qual das afirmações a seguir pode 
ser considerada correta? 

 

a) As graves crises econômicas e políticas que 
estão ocorrendo na África, têm feito com que 
as fronteiras de alguns países sejam palco de 
afluxo de milhares de refugiados, produzindo 
o que podemos chamar de "fronteiras em 
caos". 

b) A fronteira que separa a Europa do 
Noroeste da África mantém a mesma 
abertura da década de 50 e essa situação é 
de suma importância para o fluxo migratório 
em direção à Europa. 
c) Na África, as migrações entre  países 
pobres não encontram impedimentos por 
parte dos Estados, fato que provoca uma 
grande mobilidade da população em todo o 
território africano. 
d) As migrações oriundas da região do Caribe, 
em direção à América do Norte, não 
conhecem nenhum tipo de obstáculo, fato 
que tem contribuído para o aumento dos 
fluxos migratórios. 
e) As "fronteiras abertas" dos países da 
Europa Ocidental têm permitido o livre fluxo 
de imigrantes oriundos, principalmente, dos 
países do Caribe e da África que apresentam 
graves problemas econômicos. 
                                 
2. (FGV) Considere as afirmações abaixo para 
assinalar a alternativa correta: 
 

I. Os refugiados e demais migrantes que 
pedem auxílio ao Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (Acnur) 
concentram-se nos países subdesenvolvidos, 
especialmente da Ásia e África, onde 
ocorrem conflitos resultantes de 
instabilidade política, grandes desigualdades 
sociais e de questões étnicas e religiosas. 
II. A transferência de profissional competente 
operada por empresas transnacionais, para 
dar suporte à implantação de novas 
tecnologias e novos procedimentos de 
trabalho entre suas filiais, é um exemplo de 
"migração de cérebros", que pode ocorrer de 
um país desenvolvido para um 
subdesenvolvimento. 
III. Os hispano-americanos que residem nos 
Estados Unidos, os trabalhadores de origem 
magrebina que imigraram em massa para a 
Alemanha e o elevado número de turcos e de 
seus filhos, inclusive os já nascido na França, 
sofrem a crueldade dos movimentos 
xenófobos existentes nesses países. 
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Sobre o processo migratório atual, apenas: 
a) I está correta. 
b) II está correta. 
c) III está correta. 
d) I e II estão corretas. 
e) I e III estão corretas. 
 

3. (UEL) Assinale a alternativa que indica 
corretamente o processo que ocorre em 
áreas de perseguições religiosas, políticas ou 
ideológicas, guerras, conflitos políticos, falta 
de oportunidade de trabalho no local de 
origem, concentração fundiária. 
 

a) Atração populacional. 
b) Aumento das taxas de natalidade. 
c) Crescimento vegetativo. 
d) Migrações populacionais. 
e) Diminuição das taxas de mortalidade. 
 

Aula 29.  

Oriente Médio. 

O termo Oriente Médio é uma expressão 

cunhada pelos europeus. 

Convencionalmente incluía a região da 

Península Arábica e algumas áreas 

adjacentes. 

Nas palavras de Melhem Adas e Ségio Adas 

a região: 

“Localiza-se no sudoeste da Ásia, o Oriente 

Médio é a ‘ponte de ligação’ entre a Ásia, a 

Europa e a África. A região compreende 16 

Estados, além da Palestina, que depende de 

negociações em curso para se tornar um 

Estado soberano. Vários desses países, 

submetidos durante muito tempo à 

dominação estrangeira, são de formação 

recente, com exceção ao Irã – Antiga 

Pérsia.” 

O Oriente Médio detêm cerca de 60% de 

todo petróleo do mundo. A região entorno 

do Golfo Pérsico se destaca na produção 

desse combustível, somente a Arábia 

Saudita detêm cerca de 21% de todo 

petróleo do mundo. 

A abundância de petróleo contrastar com a 

escassez de água e solo fértil. Esses fatores 

naturais acabam comprometendo, em 

partes, a prática da agropecuária. 

Em algumas áreas do Oriente Médio ocorre 

clima mediterrâneo, como no litoral da 

Turquia, Síria, Líbano e Israel, algumas 

regiões da Mesopotâmia que passam pelo 

Iraque, uma parte central do Irã e às 

margens do mar Cáspio nessas regiões a 

densidade demográfica é mais elevada e ali 

se pratica alguma agricultura sem irrigação. 

Nas demais áreas as práticas agropecuárias 

ocorrem mediante irrigação. 
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Oriente Médio. 

 

População, religião e línguas. 

A maioria da população do Oriente Médio 

pratica o islamismo, são muçulmanos. Israel 

é o único país judeu na região. Existem 

minorias cristãs, católicos apostólicos 

romanos e ortodoxos em alguns países, em 

especial no Líbano. 

Um cuidado que devemos ter ao analisar o 

Oriente Médio é não confundir árabe com 

muçulmano. Árabe refere-se a um povo, 

muçulmano a uma religião, o islamismo. No 

Oriente Médio boa parte da população é 

árabe cuja maioria é muçulmana. 

Analise o texto abaixo. 

“Todos os muçulmanos são árabes? 

Esta é uma das mais famosas distorções a 

respeito do Islã. Na verdade, o Oriente 

Médio reúne somente cerca de 18% da 

população muçulmana no mundo - sendo 

que turcos, afegãos e iranianos (persas) não 

são sequer árabes. Outros 30% de 

muçulmanos estão no subcontinente 

indiano (Índia e Paquistão), 20% no norte da 

África, 17% no sudeste da Ásia e 10% na 

Rússia e na China. Há minorias muçulmanas 

em quase todas as partes do mundo, 

inclusive nos EUA (cerca de 6 milhões) e no 

Brasil (entre 1,5 milhão e 2 milhões). A maior 

comunidade islâmica do mundo vive na 

Indonésia.” 

Veja 

Onlinehttp://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamis

mo/perguntas.html> Acesso 23/12/2014. 

  Pesquisando e estudando... 

1. Quais são os países do Oriente Médio? 

2. Caracterize a economia dos países do 

Oriente Médio. 

3. Faça uma pesquisa sobre petróleo e 

geopolítica no Oriente Médio. 

Praticando... 

1. (Fuvest) A região da Ásia conhecida por 

Mesopotâmia foi importante área agrícola, hoje 

reduzida às zonas ribeirinhas irrigáveis. 

Constitui uma planície drenada pelos rios 

a) Tigre e Eufrates, no Iraque. 

b) Indo e Ganges, no Paquistão e na Índia. 

c) Ganges e Bramaputra, na Índia e 

Bangladesh. 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamismo/perguntas.html
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamismo/perguntas.html
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d) Huang-ho e Yang-Tze-Kiang, na China. 

e) Amu-Daria e Syr-Daria, no Uzbequistão. 

2. (Unesp) O Oriente Médio é uma área 

estratégica do mundo atual, não só por ser 

uma região de passagem entre a Europa, a 

Ásia e a África, mas também por possuir 

mais da metade das reservas de petróleo do 

mundo. Esta riqueza não está igualmente 

distribuída pelos países que o constituem. 

Considere estas informações e responda. 

a) Quais os países do Oriente Médio que 

possuem as maiores reservas de petróleo? 

Por que a maioria de suas populações não 

se beneficia igualmente das divisas geradas 

por este importante recurso? 

b) Por que Arábia Saudita e Irã disputam a 

soberania sobre o Estreito de Ormuz? 

 

 

3. (UFSCar-2000) A descoberta de uma 

grande reserva de petróleo estimada em 26 

bilhões de barris, no sudoeste do Irã, coloca 

em destaque nos noticiários a maior região 

produtora-exportadora de petróleo 

conhecida como  

A) bacia Caspiana.  

B) Mar do Norte.  

C) Golfo Pérsico.  

D) bacia de Maracaibo e Orenoco.  

E) delta do Níger. 

Aula 30. 

China e Índia. 

China. 

Especialistas afirmam que a China é um país 

com dois sistemas econômicos: o socialista, 

pois grande parte do direcionamento 

econômico fica por conta do Estado e há 

um partido único e o capitalista, que em 

muitas áreas organiza as relações de 

produção e de trabalho, sobretudo nas 

regiões mais moderna. 

A China é a segunda maior economia do 

mundo, é uma potência bélica e 

demográfica e vem surpreendendo o 

mundo com sua capacidade de crescimento 

econômico e com o avanço de sua 

tecnologia. 

Desde a revolução socialista em 1949 até a 

década de 1970, o país passou por vários 

ensaios econômicos à semelhança do 

modelo soviético. De modo geral, não 

produziram grandes efeitos no crescimento 

econômico.  

A partir do início da década de 1980 grandes 

mudanças econômicas foram implantadas 

no país, o que ficou conhecido como 
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política de portas abertas. Foram criadas 

zonas econômicas especiais as quais 

começaram a atrair investimentos 

estrangeiros. 

João Carlos Moreira e Estáquio de Sene 

analisam que: 

“O objetivo fundamental das zonas 

econômicas especiais e das cidades abertas, 

espécie de enclaves capitalistas dentro da 

China, era atrair empresas estrangeiras, as 

quais trariam, alem de capitais, tecnologia e 

experiência de gestão empresarial, que 

faltavam aos chineses.” 

Índia.  

A Índia é a maior democracia do mundo, o 

país tem uma extensão de 3.287.590 Km² e 

uma população de mais de 1,1 bilhão de 

habitantes. 

Libertou-se do Reino Unido em 1947 e 

iniciou um significativo progresso 

econômico e industrial. Sua política 

econômica pós- independência dava 

prioridade à participação do Estado na 

economia. 

Atualmente o parque industrial da Índia 

está entre os dez maiores do mundo. O país 

detém tecnologia de ponta, com destaque 

para a aeroespacial, nuclear e de 

informática. 

Melhem Adas e Sérgio Adas nos colocam 

que: 

“As indústrias de alta tecnologia de 

informática desenvolveram-se em alguns 

polos industriais: Munbai, Chennai, Délhi e 

Bangalore. Em Hyderabad, instalou-se um 

centro de pesquisas farmacêuticas que tem 

desenvolvido novos medicamentos além de 

medicamentos genéricos, dos quais a Índia 

é o maior exportador mundial.” 

A Índia também exporta mão de obra 

qualificada, destaca-se na produção 

cinematográfica, superando os EUA na 

produção de filmes.         

Pesquisando e estudando... 

1. Quando teve início o processo de 

abertura econômica na China? Quem foi o 

responsável por essa abertura? 

2. O que significa dizer que a China é uma 

“economia socialista de mercado”? 

3. Como ocorreu a evolução econômica da 

Índia após sua independência? 

Praticando...  

1. (Unicamp 2005) A República Popular da 

China está situada na porção centro-oriental 

da Ásia Oriental e o seu relevo caracteriza-

se por grandes contrastes altimétricos, 

diversidade climática e grandes bacias 
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hidrográficas, como as dos rios Yang-tsé-

Kiang ou rio Azul e do rio Hoang-Ho ou rio 

Amarelo. A partir dessas informações e do 

mapa a seguir, faça o que se pede: 

 

Adaptado de Paulo Roberto Moraes, "Geografia 

Geral e do Brasil". São Paulo: Harbra, p. 664. 

 

 a) Uma das unidades morfológicas da China 

é o Planalto do Tibet, um dos mais altos do 

mundo, com cotas altimétricas superiores a 

4.000 m de altitude. Por que o Planalto do 

Tibet é um dos mais altos do mundo? 

b) Por que o tipo climático predominante 

no norte e noroeste chinês é diferente do 

tipo climático que ocorre no sul da China? 

c) Por que o rio Hoang-Ho é chamado de rio 

Amarelo? 

2. (Fgv 2007) A China vem realizando um 

desenvolvimento econômico 

extraordinário, com taxas de crescimento 

anual entre 7 e 10% ao ano. Mantido esse 

ritmo, a China irá quadruplicar sua 

economia até 2020 e, certamente, será um 

dos principais polos da economia global. 

 

A partir da afirmativa e do mapa: 

a) apresente dois fatores responsáveis por 

esse crescimento; 

b) indique duas características espaciais 

desse crescimento. 

 

3. Milhares de pessoas chegam anualmente 

a Benares para purificar seu espírito nas 

águas do rio sagrado. Durante as cheias, 

suas águas depositam grande quantidade 

de limo nas margens, fazendo com que as 

terras cortadas pelo rio sagrado sejam 

talvez, as mais férteis do mundo, 

concentrando-se aí cerca de 150 milhões de 

pessoas cuja maioria vive de agricultura e, 

portanto, do benefício direto e indireto do 

sagrado rio. 
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Entre as alternativas abaixo, o texto melhor 

se aplica ao rio e ao país: 

                                  

a) Tigre, Irã. 

b) Ganges, Índia. 

c) Meckong, Vietnã. 

d) Eufrates, Iraque. 

e) Indo, Paquistão. 

Aula 31. 

Revisão geral. Atividades em sala de aula, 

releitura dos textos e reexecução de todas 

as atividades. 

Aula 32.  

Atividades em sala após pesquisa sobre a 

Europa. Revisão de cartografia. 

Aula 33. Atividades em sala após pesquisa 

sobre a África. Revisão de geologia. 

Aula 34. Atividades em sala após pesquisa 

sobre a América. Revisão de urbanização. 

Referências: 

Os livros/apostilas abaixo foram 

consultados para execução dessa apostila. 

ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Expedições 

geográficas. vol. IV. São Paulo: Moderna, 

2011. 

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. 

Geografia: volume único. São Paulo: 

Scipione, 2005. 

VESENTINI, José William. Apostila do 

Sistema Ser. São Paulo: Abril Educação, 

2011.  

 

Gabaritos. 

Aula 1. 

1. 

a) Os países assinalados são: 1, Rússia; 2, 

E.U.A.; 3, Canadá; 5, Noruega. 

b) Os países banhados pelo Ártico têm ampliado 
seu interesse por esse oceano sobretudo pela 
possibilidade do acesso a recursos naturais 
(especialmente energéticos), do controle de 
novas rotas marítimas, da pesquisa científica e de 
exercícios militares. 
 
2. A. 
3. E. 

Aula2. 

1. E. 

2. A. 

3. E. 

Aula 3. 

1. E. 

2. D. 

3. B. 

4. B. 

5. B. 

Aula 4. 

1. 

a) Ilhas na plataforma continental são 
constituídas de rochas características da 
porção continental, como algumas 
sedimentares, ígneas e metamórficas, 
enquanto as ilhas oceânicas são 
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constituídas fundamentalmente de basalto 
vulcânicos, rochas que compõem o fundo 
oceânico.   

b) O petróleo na Bacia de Santos foi 
formado, em grande parte, em ambiente de 
águas doces, pois ainda não existia o 
Oceano Atlântico quando da acumulação da 
matéria orgânica que levaria à sua 
formação, matéria essa que teria se 
depositado em ambientes lacustres. A 
presença de petróleo similar na África indica 
que as placas tectônicas se deslocaram 
após a formação dos depósitos que deram 
origem ao petróleo. 

2.  

a) Ela representa as áreas de instabilidade 
tectônica, nas quais as placas tectônicas se 
formam ou se chocam. 

b) Nas áreas de formação ou choque de 
placas tectônicas a ocorrência de 
terremotos e vulcões é maior, devido à 
ruptura de placas e extravasamento de 
material magmático.  

3. B. 

Aula 5. 

1. C. 

2. A sociedade capitalista, através de meios 

de comunicação e propaganda, difundiu a 

ideologia consumista. Pregando através 

dessa ideologia a elevação do padrão de 

vida. Muitos produtos são descartáveis, 

outros são concebidos para durar pouco, a 

moda é do novo, todo novidade é boa. Essa 

forma de consumir impacta o meio 

ambiente, pois aumenta a produção de 

matéria prima, o uso de energia e o 

descarte.  

3. E. 

Aula 6. 

1. C. 

2. B. 

3. A. 

4.  

a) As rochas sedimentares formam-se pelo  

depósito, acúmulo e compactação de 

detritos de outras rochas. Ou são de origem 

orgânica. A maioria apresenta estruturas 

em camadas sobrepostas. As rochas 

magmática formam-se pelo resfriamento e 

solidificação do magma, material fluído 

encontrado no interior da Terra. 

b) Formam-se pela transformação de outras 

rochas submetidas a enormes pressões e 

altas temperaturas existentes no interior da 

Terra. 

Aula 7. 

1. D. 

2. D. 

Aula 8. 

1. V – V-V - V. 

2. A. 

Aula 10. 



GEOGRAFIA GERAL 
Pré-vestibular 

extensivo 

 

 91 

1. D. 

2. A. 

3. C. 

Aula 11. 

1. E. 

2. C. 

3. C.  

Aula 12. 

1. B. 

2. 

a) Grande dependência de energia térmica 

(carvão e máquina a vapor); predomínio de 

industriais têxteis; técnicas simples de 

produção; inexistência de grandes 

empresas e monopólios. 

b) Alta tecnologia; robotização das linhas 

de produção; mão de obra especializada; 

integração entre centros de pesquisa e 

industriais; empresas de grande porte 

(multinacionais). 

3. Fordismo. Esse processo organizava a 

linha de montagem de cada fábrica para 

produzir mais, controlando a formação da 

Mao de obra, os transportes, o 

aperfeiçoamento das máquinas, etc. O 

fordismo buscava a ampliação do consumo 

e da produção. 

Aula 13. 

1. E. 

2.  

 

 

3. C. 

Aula 14. 

1. C. 

2. B. 

3. B. 

Aula 15.  

1. V, V,V,V . 

2. B. 

3. D. 

Aula 16. 
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1. A. 

2. b. 

3. A. 

Aula 17. 

1. A. 

2. E. 

3. A. 

Aula 19. 

1. E. 

2. E. 

3. B. 

Aula 20. 

1. C. 

2. A. 

3. D. 

Aula 21. 

1. F, V, V, F. 

2. F, F, F,F, V. 

3. B. 

Aula 23. 

1. E. 

2. C. 

3. B. 

 Aula 24. 

1. D. 

2. C.  

3. E. 

Aula 26. 

1. C. 

2. E. 

3. B. 

Aula 27. 

1. C. 

2. B.  

3. D. 

Aula 28. 

1. A. 

2. D. 

3. D. 

Aula 29. 

1. A. 

2. a) Arábia Saudita, Irã, Kuwait. A maior parte 

da população não compartilha dessa riqueza 

pois elas ficam em posse das multinacionais que 
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fazem a exploração petrolífera e/ou dos grupos 

que retém o poder político. 

b) O estreito de Ormuz é um ponto 

estratégico, já que é passagem obrigatória 

dos petroleiros que escoam toda a 

produção regional 

3. C. 

Aula 30. 

1.  

a) O Planalto do Tibet encontra-se ao lado 

da mais elevada cordilheira do mundo - o 

Himalaia, ou seja, no reverso de um 

enrugamento terciário, resultado do 

contato das placas tectônicas euro-asiática 

e indiana. 

b) No Norte e Noroeste da China, 

predomina o clima árido, desértico, 

influenciado pela continentalidade e do 

relevo elevado que dificulta a penetração 

de massas úmidas. No Sul da China, 

predomina o clima tropical úmido - de 

Monções, caracterizado por verões 

chuvosos e invernos secos. Esse clima 

resulta da penetração dos ventos 

carregados de umidade provenientes do 

Oceano Índico. 

2.  

a) Entre outros fatores, os seguintes: a 

abertura da economia criou condições 

favoráveis para a inversão de capitais 

externos - a China é a economia que mais 

recebe investimentos diretos; a presença de 

um Estado forte capaz de impor as novas 

diretrizes econômicas sem pressões e 

turbulências internas; a qualidade da mão 

de obra e o seu custo; a instalação de uma 

infraestrutura industrial capaz de atender a 

esse crescimento excepcional; a 

desvalorização da moeda chinesa, que 

torna o preço de seus produtos competitivo 

nos mercados internacionais. 

b) Essas mudanças ocorrem principalmente 

na faixa litorânea, nas chamadas zonas 

econômicas especiais. Há um contraste 

muito acentuado entre essa faixa e as 

regiões do interior, ainda agrícolas, onde se 

concentra o essencial da população chinesa. 

3. B. 
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Mensagem final... 

Se você gostou dessa proposta ajude a 

melhorá-la. Corrija erros gramaticais, de 

formatação, de conteúdo. Melhore e 

atualize essa apostila, ela será sempre 

usada com finalidades didáticas sem 

intenção comercial. 

A proposta é fazer no final da apostila uma 

lista dos colaboradores que contribuíram 

para a melhora dessa material. 

Atenciosamente, Prof. Alexandre de Freitas.   


