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1. Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida. Explique três determinações contidas 
nesse tratado. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. A preservação das condições ambientais naturais da Antártida é fundamental para o 

clima de todo o planeta. Justifique essa afirmação. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. O aquecimento global tem produzido efeitos na Antártida que podem ser muito graves 

para muitos lugares do planeta. Explique quais são esses efeitos e suas possíveis 

consequência 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Assinale a alternativa correta relacionada à regionalização do mundo. 

a) O processo da regionalização mundial deve sempre obedecer a critérios naturais. 

b) Classificar o mundo em regiões é a única forma de os países 

c) orientarem suas economias e as relações geopolíticas entre si. 

d) A regionalização do mundo ajuda no estudo, pesquisa e divulgação de dados 

relacionados a diversos temas sobre os países. 

 

Nome: Número: Valor: 

Turma: Professor(a): Nota: 

Componente Curricular: Data: 

          |           | 

Trimestre: Ass.:  



 

e) Os países integrantes de uma região precisam ser homogêneos em suas características, 

sem exceções. 

5. Na regionalização Norte e Sul do mundo, que caracterizou o  mundo pós-Guerra Fria, 

a) a Austrália é classificada como um país do Norte. 

b) toda a América do Norte compõe a região Norte. 

c) os países ao norte da linha do Equador são considerados do Norte. 

d)  países classificados como Sul são os mais ricos e desenvolvidos. 

 

6. Caracterize a chamada Nova Ordem Mundial (período pós-Guerra Fria) sob o aspecto: 

a) geopolítico. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) econômico. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.  A Segunda Guerra Mundial foi devastadora, especialmente para o continente europeu. 

Tanto vencedores quanto derrotados saíram da guerra gravemente debilitados. 

a) Quais países despontaram mais fortalecidos após a Segunda Guerra? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



 

b) Explique como o fortalecimento desses países iniciou uma nova etapa na geopolítica 

mundial. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Em que continente surgiram os primeiros seres humanos e como se espalharam pelo 

mundo?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Quais fatores contribuiram para a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade em 

alguns países ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Analise o texto. 

Brasil é o 5° país do mundo em número de megacidades; veja lista 

[...] O estudo “Megacities: Developing Country Domination” (Megacidades: Dominação 

de Países em Desenvolvimento) aponta que São Paulo e Rio de Janeiro são as únicas 

megacidades do Brasil [...] A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (3/10/2018) pela 

Euromonitor International. [...] 

ÉPOCA NEGÓCIOS. Brasil é o 5° país do mundo em número de megacidades.Disponível em: 

<https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/10/brasil-e-5-pais-do- mundo-com-maior-numero-de-megacidades-veja-

lista.html>. Acesso em: 3 jun. 2019.Apenas São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas megaci- dades por serem as únicas 

Apenas São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas megacidades por serem as única 

a) com capacidade estrutural para receber imigrantes.  

b) que têm estrutura para comportar sedes de empresas multinacionais. 



 

c) que são áreas de atração populacional a nível nacional. 

d) com mais de 10 milhões de habitantes. 

 

 

11. Leia o trecho a seguir. 

[...] Nos últimos 25 anos, 2 bilhões de pessoas deixaram para trás o baixo desen- 

volvimento humano graças aos esforços dos governos [...] A constatação é do Relatório 

de Desenvolvimento Humano 2015, lançado nessa manhã na Etiópia pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano (Pnud). [...] 

RUIC, Gabriela. Os 25 países mais desenvolvidos do mundo. Exame. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo/os-25-paises-

mais-desenvolvidos-do-mundo/>. Acesso em: 3 jun. 2019. 

Entre as variáveis que compõem o índice utilizado pelo estudo citado, o IDH, estão:  

a) renda per capita e bens acumulados. 

b) média de anos de estudo dos adultos e poder de compra. 

c) expectativa de vida ao nascer e poder de compra. 

d) expectativa de vida ao nascer e renda per capita. 

 


