
 

 

 

 

 

 
 

Conteúdos 
 
 
 

1.África vive (...) prisioneira de um passado inventado por outros. Os conflitos existentes na África, 
juntamente com a fome e as epidemias, são elementos que constituem o triste cenário deste continente. 
Entre as explicações para compreendermos a existência dessas intermináveis guerras regionais, podemos 
apontar que O texto acima se justifica por que: 
 
 a) A atual disputa pelo potencial mercado de alimentos impulsiona as grandes potências africanas a 
investirem maciçamente na produção e venda de armamentos. 
 
b) O continente africano exerce importante papel estratégico nas relações políticas e ideológicas entre os 
países que compõem os blocos econômicos mundiais. 
 
c)Os conflitos ocorrem por conta do interesse de diversas tribos em constituírem um espaço comum 
africano para agregar as diversas comunidades em um mesmo grupo étnico-lingüístico-cultural. 
 
d) As atuais fronteiras foram traçadas pelos colonizadores europeus sem respeitar a antiga organização 
tribal e a distribuição geográfica das etnias no continente. 
 
e) As comunidades étnicas optaram por entrar em conflitos armados estimulados pela inserção do 
capitalismo neoliberal e, principalmente, por conta dos diversos produtos industrializados disponíveis nos 
mercados africanos. 
                
 
 02.  Observe o mapa a seguir. 

 
 
As partes destacadas no mapa indicam: 
 
a) áreas de clima desértico. 
b) áreas de conflito. 
c) áreas de floresta. 
d) áreas de mineração. 
e) áreas de clima frio. 
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03  Observe o mapa a seguir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
O mapa anterior indica duas importantes bacias hidrográficas africanas. Quais são elas, respectivamente? 
a) A – bacia do rio Níger e B – bacia do rio Nilo 
b) A – bacia do rio Congo e B – bacia do rio Orange 
c) A – bacia do rio Nilo e B – bacia do rio Congo 
d ) A – bacia do rio Senegal e B – bacia do rio Zambeze 
e) A – bacia do rio Orange e B – bacia do rio Senegal 
 
 
 
 
Questão 04 A partilha do continente africano no final do século XIX pelos colonizadores europeus criou as 
chamadas fronteiras artificiais. Grande parte destas fronteiras foi mantida após o processo de 
independência dos países africanos. Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, é 
correto afirmar. 
 
a) A definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos étnicos, muitos 
deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não respeitando as suas diferenças. 
 
b) Com o processo de descolonização da África e a manutenção das fronteiras artificiais, intensificaram-se 
os conflitos pela disputa entre os países mais industrializados e os menos desenvolvidos. 
 
c) Dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as Grandes Guerras Mundiais, os Estados Unidos e 
a União Soviética, interessados em aumentar sua influência no continente africano, financiaram e 
estimularam os conflitos. 
 
d) Além das fronteiras artificiais, outros fatores que têm motivado os conflitos dentro do território africano 
são os de ordem socioeconômica (pobreza e epidemias) e ambiental (desertificação e estresse hídrico). 
 
e) As fronteiras artificiais foram traçadas pelos Homens, que sempre fizeram a maior justiça possível. Após 
o processo de independência dos países africanos, essas fronteiras foram mantidas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 05 Considere as afirmativas e marque  a alternativa falsa: 
a) A subdivisão do continente africano é composta pela África Branca e a África Subsaariana, sendo que a 
primeira está localizada na porção norte do continente. 
b) O fator natural responsável pela subdivisão do continente africano é do deserto do Saara. Os países que 
formam a África Subsaariana estão localizados ao sul desse deserto. 
c) A África Subsaariana ocupa maior extensão territorial do continente, além de possuir o maior número de 
habitantes, predominantemente brancos. Os países dessa porção da África apresentam as melhores 
condições socioeconômicos. 
d) A população da África Branca possui características culturais semelhantes aos povos árabes do Oriente 
Médio, sendo o Islamismo a religião com o maior número de adeptos. 
e) A subnutrição, os confrontos entre diferentes grupos étnicos e a aids são os principais responsáveis pela 
baixa expectativa de vida dos habitantes da África Subsaariana. 
 
06 A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no Pós-Segunda Guerra Mundial. Entre outros 
motivos, esse fato deveu-se: 
 
a) aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses; 
b) à presença, no país, de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro; 
c) à existência de grande mercado comprador representado pela China e pela Coréia do Sul; 
d) à localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus; 
e) à existência, no país, de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de capitais. 
 
 
 
07.É INCORRETO afirmar sobre o Japão que: 
 
a) são altos os investimentos com a defesa do país, que procura, desta forma, uma proteção para evitar o 
que ocorreu na Segunda Guerra mundial. 
b) o país é muito pobre em recursos naturais, necessitando, importar quase toda a matéria prima que utiliza. 
c) os rios japoneses são impróprios para a navegação, pois são curtos.  
d) existe uma grande desigualdade na repartição da população, que vive concentrada, em sua maior parte, 
nos 18% do território de planície. 
e) o excesso de indústrias em uma área de reduzido tamanho faz com que o país enfrente o grave problema 
da poluição. 
 
8.  A respeito do Japão, qual a afirmativa errada? 
 
a) A situação do Arquipélago, é a segunda maior economia do planeta. 
 
b) A existência de relevo montanhoso na maior parte do território limita a existência de agricultura. 
 
c) seu território faz parte de uma área instável da crosta terrestre, o que explica a ocorrência de terremotos 
e erupções vulcânicas. 
 
d) enquanto o sul do arquipélago possui clima subtropical, o Norte está sujeito ao clima temperado com 
invernos muito rigorosos. 
 
e) A riqueza mineral do território é um dos principais fatores de crescimento industrial japonês. 
 
09 A China é apontada, hoje, como uma futura superpotência 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 única 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 economia que mais crescem no mundo contemporâneo. 
 



c) A sólida infraestrutura em termos 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, com condições muito favoráveis aos investimentos estrangeiros. 
 
 
10 Assinale a alternativa que relaciona corretamente a tabela com alterações verificadas na China. 
 
                  Exportações(%)       1974      1986     2000 
                  Agricultura                42,4       16,2      7,8 
                  Energia                     16,3        8,4        2,8 
                  Manufatura               47,5        71,4      87,3 
 
                  L´État du monde, 2001. 
 
Nas últimas décadas, o país 
 
a) transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados, com participação de 
capital externo. 
 
b) passou por uma abertura comercial que resultou no incremento do mercado interno, em detrimento das 
exportações. 
 
c) democratizou-se, a ponto de garantir acesso a bens manufaturados à população chinesa. 
 
d) diminuiu a venda de produtos agrícolas, em função da maciça migração do campo para suas principais 
cidades. 
 
e) baixou suas vendas de produtos energéticos para fornecer energia a Taiwan, que considera seu território. 
 
 
 
11-Caracterize , de modo geral , o relevo do japão .  
R-  
 
 
12-Esta etapa da história do Japão foi marcada por um veloz processo de modernização, que culminou na 
transformação deste país em potência planetária. Ao longo deste reinado a nação japonesa não esteve 
isenta de ser convertida em um mero fantoche do Ocidente, ou em uma colônia da Europa ou dos Estados 
Unidos.  
 
O fato acima tem relação com:  
 
a)a Era todoo  
b)o Shogunato  
c) a Era Zaibata  
d) a Era Meiji  
 
 
 
13-"Pobre em matérias-primas e em fontes de energia, mas contando com numerosa mão-de-obra, este 
país tornou-se um dos mais industrializados do Globo, após a Segunda Grande Guerra."  
 
O texto refere-se  
a) à Espanha.  
b) à Alemanha.  
c) ao Japão.  
d) ao Canadá.  
e) à Inglaterra.  
 
14-"Este país que se caracterizou no início do século por incentivar a emigração de seus habitantes, hoje, 
pelo contrário, recebe mão-de-obra de algumas partes do mundo, inclusive brasileira."  



 
O texto aplica-se  
a) à China, que precisa de pessoal especializado, sobretudo, em informática.  
b) à Itália, sobretudo, na parte setentrional, a mais industrializada, com necessidade de trabalhadores 
braçais.  
c) à Coréia do Sul, que precisa povoar seu território aceitando pessoas das mais variadas profissões.  
d) ao Líbano que, com a Guerra, perdeu população, sobretudo masculina e adulta, necessitando de gente 
para recompor essa parcela da população.  
e) ao Japão, que incentiva a entrada de trabalhadores braçais.  
 
 
15-Um dos países mais conhecidos e desenvolvidos da Ásia é o Japão. Seuprogresso tecnológico e sua 
produção industrial são mundialmente famosos. Por outro lado, sua economia depende muito da importação 
quase total de matérias-primas. Faça uma relação entre a dependência do Japão em relação às matérias-
primas e seu quadro natural.  
 
R-  
 
16-justifiqua a baixa concentração demográfica no Norte do Japão.  
 
R-  
 
 
17-Após a Segunda Guerra Mundial, este País conheceu um extraordinário crescimento econômico, 
marcando avanços na produção industrial, na organização de gigantescas empresas transnacionais e no 
crescimento de sua renda per capita.  
O texto se aplica:  
a) aos Países Baixos, país de exíguo território, mas de grande produtividade agrícola, com ampla 
participação do Estado na vida econômica e um ensino superior obrigatório para toda a população.  
b) à Alemanha de grande riqueza mineralógica, a sua auto-suficiência em petróleo e sua estrutura urbano-
industrial bastante concentrada em torno de Berlim.  
c) ao Japão que recebeu maciço investimento inicial de capitais americanos e um custo relativamente baixo 
de mão-de-obra muito produtiva e disciplinada.  
d) à Bélgica que apresentava importante tradição cultural-urbana, contingente de sua mão-de-obra 
altamente qualificada e um grande percentual de seu território ocupado para a produção de matérias-primas 
e alimentos.  
e) à França que embora envolvida na Segunda Guerra não sofreu invasões em seu território, tendo 
condições de se refazer do ponto de vista econômico e de organizar melhor os serviços e instituições.  
 
18-A posição do Japão no mundo------ split --->  
(Adaptado de Danielle e Serge Ceruti. "Histoire - Géographie". Paris: Hachette, 1998. p. 236)  
 
Com base nas informações contidas no mapa e seus conhecimentos sobre a temática abordada, pode-se 
fazer a seguinte leitura do panorama das relações econômicas japonesas na década de 1990:  
a) O Japão foi um dos principais responsáveis pelo crescimento da economia em vários países asiáticos, na 
qualidade de grande investidor, exportador e importador de mercadorias da região.  
b) As trocas comerciais japonesas com a América do Norte foram insignificantes, reflexo das dificuldades 
impostas ao comércio exterior com a entrada em funcionamento do Nafta.  
c) A América Latina foi um dos principais destinos dos investimentos japoneses, interessado em matérias-
primas abundantes, além de mão-de-obra barata e pouco qualificada.  
d) A Europa foi a principal parceira comercial japonesa, fruto da abertura econômica em razão da 
constituição da União Européia, com a livre circulação de mercadorias e pessoas.  
e) A África foi um dos continentes mais beneficiados com transferências de recursos do Japão com 
finalidades humanitárias e/ou em programas de desenvolvimento econômico para a região.  
 
19-Os países asiáticos mencionados acima são os:  
 
a)de economia socialista  
b)os emergentes de transição  
c) os emergentes BRICS  
d) os Tigres Asiáticos  
 



20-"...grandes conglomerados empresariais originados dos clãs familiares, como a Mitsubishi, a Mitsui, a 
Sumitomo, a Yasuda, dentre outros, que passaram a dominar cada vez mais a economia japonesa, atuando 
praticamente em todos os setores industriais"  
 
O contexto acima refere - se:  
 
a)aos Kozerns  
b) aos Tombois  
c) aos Zaibatsus  
d) aos Edoos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gabarito  
 
1.D 
2.A 
3.C 
4.A 
5.C 
6.A 
7.A 
8.E 
9.B 
10.C 
11-Formação recente (cenozóica) , elevadas altitudes(baixa erosão) , instabilidade 
tectônica(terremoto/vulcanismo).Ponto culminante 9Monte FujYama-Fujy)  
12-D  
13-C  
14-E  
15-As formações geológicas do Japão são recentes, o que dificulta a formação de recursos minerais.  
16-Clima frio  
17-C  
18-A  
19-D  
20-C 


