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GEOGRAFIA 1 – Volume 1 
RESOLUÇÕES EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  C 

A paisagem é o que se vê no horizonte, trata-se 
da aparência de parte do espaço, é dinâmica e 
integrada por elementos naturais e/ou 
socioeconômicos. A paisagem é uma categoria 
geográfica que possui caráter dinâmico, ou seja, 
evolui com o passar do tempo natural e humano. 
A paisagem pode ser modificada e construída 
pelo trabalho da sociedade humana.  

 
02.  E 

Para o geógrafo Milton Santos, para 
compreendermos o meio técnico-científico-                      
-informacional é necessário mencionar e 
entendermos as relações entre natureza e a 
sociedade, ao longo do tempo, não de forma 
estática, mas como etapas de um processo de 
produção e transformação do espaço, 
primeiramente no meio natural, depois no meio 
técnico e até chegarmos ao atual meio técnico-
científico-informacional. O meio técnico-                         
-científico-informacional corresponde à atual fase 
dos processos de transformação da natureza e de 
construção do espaço geográfico. 

 
03.  C 

Pela leitura do texto, Milton Santos descreve o 
espaço geográfico, como um espaço onde existe 
uma inter-relação e interdependência entre os 
aspectos naturais e humanos, onde a natureza e 
a sociedade são transformadas e apropriadas 
pelo trabalho social. 

 
04.  D 

O espaço geográfico é a totalidade da superfície 
terrestre, resultado do trabalho humano e da 
interação entre sociedade e natureza ao longo da 
história. Assim, o espaço contém os lugares e 
territórios onde ocorre a reprodução das relações 
sociais, sendo um fator importante de 
conservação ou de mudança na sociedade.  

 
05.  E 

A paisagem é a aparência de parte do espaço 
geográfico. É o que pode ser visualizado no 
horizonte, portanto, depende muito da percepção 
individual. A paisagem é formada por elementos 
naturais e socioeconômicos dinâmicos e 
mutáveis, conforme a temporalidade natural e 
histórica.  

 
06.  C 

O território é a categoria geográfica caracterizada 
pela dimensão espacial do exercício o poder. Este 
poder se revela nas relações sociais cotidianas e 
na dimensão política e geopolítica, isto é, nas 
relações entre os Estados nacionais.  

 

07.  A 
A alternativa [A] está correta porque a geografia 
tradicional é uma corrente da geografia, onde o 
elemento mais importante é a síntese da relação 
natureza x sociedade, isolando os elementos que 
compõem o conjunto. As alternativas incorretas 
são: [B], porque a geografia cultural é um braço da 
ciência que estuda as normas culturais no espaço 
e tempo; [C], porque a geografia crítica é uma 
corrente que surge a partir da década de 1960, 
alicerçada no estudo crítico da sociedade; [D], 
porque a geografia agrária é um braço da ciência 
que busca estabelecer a análise do espaço ligado 
à produção do campo.  

 
08.  E 

O espaço geográfico na atualidade é a totalidade 
da superfície terrestre, resultado do trabalho 
humano na relação Sociedade X Natureza ao 
longo do tempo histórico.  

 
09.  B 

As ações de educação patrimonial voltadas para a 
conservação do patrimônio cultural, histórico e 
arquitetônico são importantes para o fortalecimento 
das identidades coletivas locais. Também podem 
contribuir para a revitalização das economias 
regionais, a exemplo do desenvolvimento de 
atividades como o turismo que valoriza os atributos 
culturais locais.  

 
10.  B 

A alternativa [B] está correta porque a 
fenomenologia é uma descrição filosófica dos 
fenômenos em sua natureza aparente e ilusória a 
partir dos sentidos humanos e da consciência 
imediata; o geossistema é uma dimensão do 
espaço terrestre, onde os diversos componentes 
naturais encontram-se em conexões sistêmicas 
uns com os outros, apresentando uma integridade 
definida, interagindo com a esfera cósmica e com 
a sociedade humana; o materialismo histórico 
procura as causas de desenvolvimento e 
mudança na sociedade humana, nos meios pelos 
quais os seres humanos produzem coletivamente 
as necessidades da vida.  

 
AULA 02  
 
01.  D 

O mapa representa a tradicional divisão do mundo 
em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. 
Mesmo assim, os países subdesenvolvidos podem 
ser subdivididos em emergentes, exportadores de 
commodities e periféricos. Na atualidade, este 
mapa apresenta problemas, uma vez que países 
do Leste Europeu e Ásia Central não podem ser 
classificados como desenvolvidos. Conforme 
alguns especialistas, países como Coreia do Sul, 
Taiwan e Cingapura podem ser classificados como 
desenvolvidos, pois apresentam IDH muito 
elevado e são democracias.  
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 02.  A 

O termo “terceiro mundo”, na época da Guerra 
Fria, era atribuído, principalmente, aos países 
subdesenvolvidos capitalistas e, por vezes, 
também aos países socialistas mais pobres. 
Todavia, os países subdesenvolvidos são um 
grupo heterogêneo na atualidade, desde os 
emergentes, como a China, passando pelos 
exportadores de commodities como a Bolívia até 
os periféricos como a Somália.  

 
03.  B 

Como mencionado corretamente na alternativa 
[B], o Haiti está localizado na América Central. O 
país mais pobre do continente americano, que 
sofre com grandes desastres naturais 
(terremotos e furacões) e instabilidade política. 

 
04.  A 

O texto descreve uma regionalização do mundo a 
partir de uma visão histórica eurocentrista (ideia que 
coloca a Europa como o centro do mundo), a qual crê 
que o continente (Velho Mundo) é a principal 
civilização e que sua cultura, povo e língua são 
superiores às demais existentes. A abordagem 
eurocentrista desconsidera totalmente todas as 
civilizações existentes fora do Velho Mundo. No Novo 
Mundo (América), por exemplo, importantes 
civilizações como os Incas, Maias e Astecas não são 
levadas em conta. Na visão dos europeus não existe 
história antes de sua chegada.  

 
05. A 

No texto e no mapa, são representadas as 
diversidades culturais e, principalmente, ambientais 
do continente africano. A África apresenta variedade 
climática e de ecossistemas, desertos e zonas 
semiáridas com vegetação xerófila, amplas áreas 
tropicais com savanas e florestas latifoliadas 
equatoriais. Também ocorrem faixas com clima e 
vegetação mediterrânea, bem como áreas 
montanhosas mais frias com ecossistemas 
arbustivos de altitude.  

 
06.  D 

A alternativa [D] está correta, porque desde a 
década de 1990 o processo de globalização está 
construindo uma configuração de integração 
mundial, as assimetrias e disparidades 
socioeconômicas e territoriais apontam para a 
ineficácia do processo em alguns aspectos. As 
alternativas incorretas são: [A], porque se adota a 
regionalização norte ×  sul opondo países 
desenvolvidos ×  subdesenvolvidos; [B], porque os 
critérios de agrupamento se alteraram, haja vista 
que o reordenamento passa de ideológico para 
socioeconômico; [C], porque as migrações têm 
sido recebidas com mais intolerância; [E], porque 
está ocorrendo a disseminação de dogmas e 
fundamentalismo.  

  
 
 

07.  D 
A alternativa [D] está correta, porque nos anos de 
Guerra Fria a regionalização adotada era a 
oposição entre o socialismo ×  capitalismo 
configurada pela expressão “leste ×  oeste”. Com 
o fim da Guerra Fria e no contexto da nova ordem 
mundial, onde o capitalismo passa a ser 
predominante, é adotada a regionalização definida 
pela “linha da pobreza” que divide os países em 
desenvolvidos ×  subdesenvolvidos ou centrais ×  
periféricos, configurada pela expressão “norte ×  
sul” que indica, portanto, as desigualdades 
econômicas entre os países. Estão incorretas as 
alternativas; [A], porque “norte ×  sul” substitui a 
divisão do mundo entre países capitalistas e 
socialistas designada por “leste ×  oeste”; [B], 
porque a maior parte dos países ricos está no 
hemisfério norte e, “norte ×  sul” é um indicativo 
do grau de desenvolvimento dos países e não a 
localização nos hemisférios; [C], porque a divisão 
entre Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo 
caracteriza a regionalização da Guerra Fria; [E], 
porque a divisão “norte ×  sul” substitui a 
bipolarização "Leste x Oeste", sendo que o Leste 
representava os países capitalistas desenvolvidos 
e Oeste, representava os países socialistas 
subdesenvolvidos.    

 
08.  C 

A diferença socioeconômica entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos é cada vez 
maior agravada pela aceleração do processo de 
globalização econômica. O aumento da pobreza 
no mundo relaciona-se a vários fatores, dentre os 
quais, podemos citar: Aumento da concentração 
de renda; fragilidade de políticas públicas 
favoráveis a distribuição de renda; desqualificação 
da mão de obra para o ingresso no mercado de 
trabalho nos países subdesenvolvidos. 

 
09.  D 

O capitalismo globalizado estimulou a formação 
de blocos econômicos nas últimas décadas como 
NAFTA, Mercosul e APEC, além do poderio da 
tradicional União Europeia. Os blocos facilitam o 
intercâmbio comercial entre os países de uma 
determinada região do mundo. Na esfera das 
negociações comerciais da OMC aconteceram 
vários embates entre países desenvolvidos e 
emergentes/subdesenvolvidos a partir da década 
de 2000.  

 
10.  C 

A desconfiguração do mapa, em relação aos 
convencionais, é representativa de uma projeção 
geopolítica do mapa, ou seja, o mapa é 
"distorcido" a partir do tema que se quer 
evidenciar. De acordo com o texto do geógrafo 
ROGÉRIO HAESBAERT, e como se pode observar 
no mapa, existem fluxos principais que estão 
concentrados em alguns eixos do globo, 
estabelecendo uma rede de influência econômica 
sobre as demais áreas do planeta. 
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 AULA 03 
 
01. A 

A primeira divisão regional, proposta pelo IBGE 
estabelece a divisão do País em zonas fisiográficas, 
ou seja, na composição dos elementos da geografia 
física. As alternativas seguintes são incorretas 
porque não correspondem ao critério adotado.  

 
02.  D 

Como mencionado corretamente na alternativa 
[D], o mapa representa a divisão do País em 
Complexos Regionais. Estão incorretas as 
alternativas: [A], porque não há homogeneidade 
em nível de desenvolvimento nas áreas indicadas; 
[B], porque a classificação do IBGE admite cinco 
regiões, cujos limites coincidem com o limite dos 
estados; [C], porque o mapa representa uma 
divisão em macrorregiões e não em unidades 
territoriais (estados, municípios, cidades); [E], 
porque unidades socioeconômicas caracterizam-
se por serem áreas autossuficientes e, portanto, 
não correspondem à classificação do mapa.  

 
03.  C 

A divisão regional do Brasil em Complexos Regionais 
Geoeconômicos foi concebida pelo geógrafo Pedro 
Geiger. O critério utilizado foi a história da ocupação 
de cada região e as características de desigualdades 
socioeconômicas. O País apresenta uma região mais 
desenvolvida economicamente e populosa, o Centro- 
-Sul, e duas periferias, o Nordeste e a Amazônia.  

 
04.  E 

A regionalização alternativa proposta pelo geógrafo 
José Donizete Cazzoto, utiliza critérios econômicos, 
como o objetivo de ampliar o equilíbrio e 
características semelhantes dentro de cada região. A 
divisão da Região Norte da atual divisão oficial do 
IBGE, em Região Norte e Noroeste, está apoiada 
em uma maior polarização urbano-econômica de 
Manaus, a porção amazônica interior (Roraima, 
Acre e Rondônia), enquanto Belém polariza a 
porção oriental ou atlântica (Amapá e Tocantins). 
Os Estados do Pará, Maranhão e Tocantins 
integram-se em fluxos muito mais numerosos e 
densos do que os verificados entre, por exemplo, 
Pará e Acre ou Rondônia. Já o conjunto das 
cidades maranhenses, em estudos de hierarquia 
urbana, aparece subordinado a Belém. 

 
05.  B 

De acordo com a regionalização oficial do IBGE, 
criada em 1969 e modificada pela Constituição em 
1988, leva em consideração critérios físicos e 
socioeconômicos. Assim pela regionalização do 
IBGE, o Brasil está dividido em 5 grandes regiões, 
são elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste. A grande crítica à divisão regional do 
IBGE recai no fato de que ela esbarra e fica presa 
às fronteiras estaduais.  
 
 

06.  A 
O geógrafo Milton Santos propôs uma regionalização 
para o Brasil baseada na diferenciação das regiões 
pela capacidade de acúmulo de ciência, tecnologia e 
informação, sendo assim a Região Concentrada é 
aquela que mais concentra esses aspectos da 
Terceira Revolução Industrial, a qual é integrada 
pelas Regiões do IBGE, Sudeste e Sul do IBGE, 
sendo a que apresenta maior densidade técnica, 
científica e informacional no território brasileiro, 
além de concentrar as maiores cidades, produção 
industrial e população.  

 
07.  B 

O texto descreve aspectos da região Nordeste, a 
primeira a ser povoada e colonizada no Brasil, 
com enormes problemas sociais e concentração 
fundiária, fato que ampliou correntes migratórias, 
principalmente no século XX. Apesar de uma mínima 
redução das desigualdades em relação às outras 
regiões, devido ao processo de desconcentração 
industrial e estabilização econômica nacional, que 
promoveram melhoria dos indicadores sociais.  

 
08.  C 

O geógrafo Pedro Geiger, em 1967, propôs uma 
nova regionalização do território brasileiro em 
complexos regionais ou regiões geoeconômicas. 
Os critérios utilizados pelo geógrafo Pedro Geiger 
foram baseados na história da ocupação de cada 
região e as desigualdades socioeconômicas, com isso o 
Centro-Sul, atualmente, é a região mais populosa e 
desenvolvida do ponto de vista econômico. As regiões 
menos desenvolvidas (periféricas) são o Nordeste e a 
Amazônia. A regionalização de respeitar os limites 
político-administrativos dos estados é a regionalização 
oficial do IBGE. 

 
09.  D 

A regionalização oficial do Brasil, realizada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi criada 
em 1969, baseada em critérios físicos e 
socioeconômicos, divide o território nacional em cinco 
grandes macrorregiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. A última alteração da divisão do IBGE foi 
realizada pela Constituição de 1988, na realidade foram 
três alterações, a primeira foi a criação do estado de 
Tocantins a partir do norte de Goiás. O estado de 
Tocantins passou a pertencer a Região Norte. Outra 
alteração foi a transformação do território federal de 
Fernando de Noronha, que passou a pertencer ao 
estado de Pernambuco. E por fim os territórios federais                  
de Roraima e Amapá foram transformados em Estados.  
 

10.  A 
O texto aborda sobre os “quatro-brasis” e nos leva a 
lembrar da Regionalização do Milton Santos que utiliza 
o critério do meio-técnico-científico-informacional. Dos 
‘quatro brasis’, um ‘brasis’ tem a concentração das 
finanças e da tecnologia mencionada que seria a 
chamada “região concentrada”, que junta os estados 
da Região Sul e Sudeste. 
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 AULA 04 
 
01.  D 

A alternativa [D] está correta porque o primeiro 
empréstimo do NDB foi direcionado a projetos de 
energia renovável na busca de comprovar as 
credenciais verdes do novo banco.  

 
02.  C 

O BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) – atualmente 
BRICS, por conta da recente inclusão da África do Sul 
– é um grupo de cooperação diplomática e 
econômica entre países emergentes influentes nas 
diversas regiões do mundo. São países que 
apresentam grande diversidade quanto ao seu 
quadro econômico, político, social e cultural. Não se 
trata de um bloco econômico comercial. Entre as 
principais decisões do grupo, destaca-se a criação do 
Novo Banco de Desenvolvimento com o objetivo de 
realizar investimentos no setor de infraestrutura em 
países emergentes e subdesenvolvidos.  

 
03.  C 

O TICKS é o grupo de países com pouca 
exposição a commodities e boas perspectivas no 
campo de inovação e tecnologia. A Coreia do Sul e 
Taiwan são nações muito conectadas e 
inovadoras de tecnologias. A substituição de 
Brasil e Rússia por Taiwan e Coreia do Sul, foi um 
realinhamento às mudanças na natureza dos 
emergentes – e do mundo em geral – com 
serviços, e particularmente a tecnologia, tomando 
à dianteira, e o comércio de bens físicos, 
especialmente commodities, em retirada. As 
commodities são mercadorias com baixo valor 
agregado, atualmente em desvalorização no 
comércio internacional.  

 
04.  E 

O fim dos subsídios (apoio financeiro a agricultores 
locais) e protecionismo dos países desenvolvidos 
(Estados Unidos, União Europeia e Japão) é 
importante para favorecer as exportações agrícolas 
dos países subdesenvolvidos e emergentes. Este 
quadro pode levar a redução do preço dos alimentos 
e aumento da renda dos agricultores, o que pode 
resultar em diminuição da subnutrição e fome.  

 
05.  D 

A alternativa [D] está correta porque, embora o 
comércio seja global, as potências econômicas 
são majoritárias nas transações. Estão incorretas 
as alternativas: [A], porque o protecionismo é 
maior nos países subdesenvolvidos; [B], porque, 
em razão do grande desenvolvimento da indústria 
naval, os canais oferecem limitações às 
embarcações; [C], porque a mundialização do 
comércio aumenta o peso geopolítico nas 
relações; [E], porque a expansão do neoliberalismo 
tem embasado a expansão comercial.  

 
 
 

06.  D 
O crescimento dos investimentos da China em países 
de diferentes continentes como Coreia do Norte, 
Mianmar, Iraque, Angola, Serra Leoa, Equador, entre 
outros, apresenta o objetivo de garantir o suprimento 
de commodities (matérias- -primas e produtos 
semimanufaturados) minerais e agrícolas em direção 
ao mercado chinês. Assim, os investimentos são em 
setores como transportes (ferrovias, rodovias e 
portos), energia, agropecuária, aquisição de terras e 
mineração. A China é grande importadora de petróleo 
e minérios como ferro e soja.  

 
07.  C 

O Brasil é grande exportador de commodities 
agropecuárias e minerais, cujo valor é 
determinado em bolsas de valores. Destacam-se 
produtos como: soja, suco de laranja, açúcar, café, 
algodão, carnes (bovina, suína e de aves), ferro, 
manganês, alumínio, nióbio e petróleo. O principal 
importador do Brasil é a China, economia 
emergente de maior porte. A partir da crise de 
2008, houve uma queda no valor das commodities 
no mercado internacional, sendo um dos fatores 
da crise econômica brasileira.  

 
08.  E 

O mapa ressalta, em tom mais escuro, o Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul, um grupo de 
países emergentes, os quais buscam um intercâmbio 
internacional entre países (multilateral), rotulado de 
BRICS.  

 
09.  E 

O mapa apresenta em destaque os países que 
compõem o grupo denominado BRICS. O Brasil e 
África do Sul não priorizam a matriz nuclear para 
a geração de energia. No grupo apresentado, o 
Brasil se destaca como exportador agrícola. O 
NAFTA é formado por Estados Unidos, Canadá e 
México. Os BRICS podem ser identificados como o 
G5, pois apresentam grande alavancagem da 
produção industrial e foram menos afetados pela 
crise econômica de 2008.   

 
10.  E 

Pela interpretação dos gráficos, observamos que 
nas relações econômicas com a China, o Brasil 
assumiu a posição de desvantagem nas trocas 
comerciais. O Brasil exporta matéria-prima com 
baixo valor agregado, denominadas gêneros 
básicos ou commodities, principalmente, minérios 
de ferro e soja. É um grande importador de 
produtos manufaturados ou industrializados, com 
grande valor agregado. O Brasil consegue obter 
um superávit nos valores exportados para a 
China, pela quantidade das exportações de 
commodities.  
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 AULA 05 
 
01.  C 

Globalização é a fase recente de expansão do 
modo de produção capitalista no espaço mundial, 
caracterizada pela aceleração dos fluxos de 
capital, mercadorias, pessoas e informações por 
meio da modernização integrada das 
telecomunicações, informática e transportes. O 
principal agente da globalização são as empresas 
transnacionais.  

 
02.  C  

A globalização da economia e o neoliberalismo 
pregam a abertura das economias para o 
comércio exterior, privatizações de empresas 
estatais, maior liberdade para empresas 
transnacionais e maior atuação de organismos 
supranacionais (organizações financeiras e blocos 
econômicos) com o objetivo de estimular o 
crescimento econômico. Estas medidas levam ao 
enfraquecimento dos Estados nacionais e 
redução da democracia, uma vez que a população 
não tem controle sobre as empresas e 
organizações internacionais.  

 
03.  C 

A globalização constitui uma fase recente de 
expansão capitalista no espaço mundial, marcada 
pela aceleração dos fluxos de mercadorias, capital, 
pessoas e informações. É possibilitada pela 
modernização integrada das telecomunicações, 
informática e transportes relacionada à revolução 
técnico-científica (3a Revolução Industrial). As 
empresas transnacionais são as principais agentes e 
maiores beneficiárias da globalização, visto que 
permitiu a ampliação dos mercados consumidores.  

 
04.  A 

A Commonwealth (Comunidade Britânica de Nações) 
busca o multilateralismo, comércio internacional entre 
países, no caso entre 53 países, e não bilateralismo, 
comércio apenas entre dois países. A Comunidade 
Britânica de Nações é uma organização 
intergovernamental composta por países que 
compunham o Império Britânico, cujos objetivos 
são a promoção da democracia, direitos humanos, 
governança, Estado de Direito, liberdade individual, 
igualitarismo, paz mundial, livre comércio e 
multilateralismo.  

 
05.  E 

A globalização caracteriza-se pela aceleração dos 
fluxos de mercadorias, pessoas e informações no 
espaço mundial, através da modernização dos 
transportes, telecomunicações e informática. 
Assim, a criação da OMC e de diversos blocos 
econômicos a partir da década de 1990 é 
fundamental na dinâmica do capitalismo 
globalizado.  

 
 
 

06.  C 
A crise financeira mundial começou em 2008 nos 
Estados Unidos, o epicentro foi a acentuada 
inadimplência no setor imobiliário, mas também 
estava relacionada a fragilidades mais amplas, o 
excesso de crédito para estimular a economia, 
especulação financeira desmedida e desequilíbrio 
nas contas públicas (déficit e dívida pública elevada). 
Como o sistema financeiro está interligado, visto que 
um desaquecimento na economia dos EUA afeta o 
comércio exterior e as finanças de outros países, logo 
a crise se propagou para a União Europeia e mais 
recentemente para os países emergentes como os 
BRICS.  

 
07.  D 

A formação dos blocos econômicos está 
organizada em etapas que incluem a integração 
econômica, monetária e fiscal, contudo, como 
mencionado na alternativa [D], os blocos não 
eliminam as fronteiras físicas, haja vista que cada 
um dos signatários mantém o princípio de 
autonomia sobre seu território.  

 
08.  B 

Os blocos econômicos apresentam o objetivo de 
intensificar o comércio entre países de uma 
determinada região do mundo. Inicialmente, o 
bloco econômico estabelece uma Zona de Livre 
Comércio, caracterizada pela redução e 
eliminação gradativa das tarifas de importação 
(taxas alfandegárias ou aduaneiras) entre os 
países membros.  

 
09.  C 

Os blocos econômicos, como o NAFTA (EUA, 
Canadá e México) são uma característica da 
globalização da economia, uma vez que permitem 
o aumento do comércio entre os países sócios 
através da redução das tarifas de importação. 
Todavia, por vezes, os países-membros combinam 
tarifas mais elevadas com relação ao comércio 
com nações fora do bloco, principalmente no caso 
da implantação da união aduaneira. Este tipo de 
medida acaba inibindo o comércio com outras 
regiões do mundo e pode constituir obstáculo ao 
crescimento do comércio multilateral (entre todos 
os países) defendido pela OMC (Organização 
Mundial do Comércio).  

 
10.   D 

O gráfico mostra uma comparação da participação 
dos países emergentes, também rotulados de países 
recentemente industrializados ou países 
subdesenvolvidos industrializados ou países pobres 
industrializados, em comparação ao desempenho do 
PIB dos países desenvolvidos, chamados de países 
ricos ou países hegemônicos do capitalismo atual. 
Logo, o título do gráfico “VIRADA” se refere ao 
crescimento econômico e não social dos países 
pobres industrializados frente às economias 
hegemônicas, ou seja, dominante do capitalismo 
atual. 
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 AULA 06 
 
01.  A 

Como mencionado corretamente na alternativa [A], a 
menção à zona do Euro caracteriza uma das fases 
do bloco da EU, que é a união monetária. Estão 
incorretas as alternativas seguintes porque não 
correspondem às características expressas no texto.  

 
02.  D 

Um argumento expressivo a favor da saída do Reino 
Unido da UE é o controle e a restrição de imigrantes, 
amenizado em razão da livre circulação de pessoas do 
bloco. A parcela da população britânica não levou em 
consideração razões militares, ações diplomáticas, 
gestão monetária, como a desvalorização ou 
valorização monetária e a libra esterlina. A população 
britânica que votou a favor da saída do Reino Unido da 
União Europeia representa uma parcela mais 
conservadora, receosa com o volume de imigrantes 
provenientes, principalmente, do Oriente Médio, mais 
recentemente.  

 
03.  B 

Em 2016, um referendo teve a vitória do Brexit, isto é, a 
saída do Reino Unido da União Europeia. O resultado 
foi decorrente do grande comparecimento de eleitores 
de terceira idade, de direita, da extrema direita 
xenófoba contrária à entrada de mais imigrantes e 
refugiados no país, além de trabalhadores de regiões 
decadentes e com alto desemprego. A vitória deu-se 
na maior parte da Inglaterra e no País de Gales. 
Votaram pela permanência do Reino Unido no bloco, 
os mais jovens, parte dos progressistas, habitantes de 
grandes cidades como Londres, a Irlanda do Norte e a 
Escócia.  

 
04.  D 

Ambos os textos consideram a reação automática dos 
setores populares que mais dependem das políticas 
públicas visando manter seus “direitos sociais” contra 
ajustes econômicos feitos pelos governos para 
agradar os credores da dívida pública mobiliária ou 
financeira ou em “defesa dos interesses corporativos.”  

 
05.  B 

A alternativa [B] está correta, porque a UE é o bloco 
econômico com maior nível de integração e, em sua 
história, o bloco ampliou-se com a adesão de novos 
países, incluindo alguns que compunham a antiga 
porção socialista. As alternativas incorretas são: [A], 
porque o bloco foi criado após a 2a guerra mundial; [C], 
porque somente 19 países do bloco adotam o euro; [D], 
porque a Europa, e particularmente os países atlanto-
mediterrâneos foram atingidos por uma crise 
econômica em 2010; [E], porque o bloco prevê 
alargamento com a adesão de países candidatos ou 
potenciais candidatos.  

 
06.  A 

A vitória do Brexit, ou seja, da saída do Reino Unido da 
União Europeia em referendo (2016) pode trazer 
consequências econômicas preocupantes para o país. 

A perda das vantagens comerciais dos produtos 
britânicos em relação aos países do bloco e prejuízos 
para Londres (centro financeiro). A vitória inesperada 
deveu-se ao voto dos idosos, população do interior da 
Inglaterra, conservadores, xenófobos (receio da 
entrada de mais imigrantes estrangeiros em um 
período de crise migratória na Europa) e trabalhadores 
insatisfeitos com o desemprego e decadência 
industrial em várias áreas do país. Votaram pela 
permanência na União Europeia, grandes cidades 
como Londres, a Escócia, a Irlanda do Norte, liberais e 
jovens.  

 
07.  E 

A charge mostra a interligação da economia da União 
Europeia e a China (representada na charge pela 
interconexão das raízes das plantas), porém 
vivenciando momentos diferentes, enquanto alguns 
países europeus estão passando por uma grave crise 
econômica na Zona do Euro (representada na charge 
pelas plantas murchas no vaso da União Europeia), a 
economia da China cresce em um ritmo intenso e 
agressivo (representada na charge pelas plantas em 
crescimento no vaso chinês). 

 
08.  A 

O Partido Trabalhista (centro-esquerda) teve uma 
posição dominante de permanência do Reino Unido na 
União Europeia, uma vez que temem que o país perca 
mercados para seus produtos no bloco, levando ao 
agravamento do desemprego. Também existe uma 
preocupação com a perda de direitos sociais garantidos 
aos trabalhadores britânicos que trabalham em outros 
países do bloco e de estrangeiros que trabalham no 
Reino Unido.  

 
09.  B 

A imagem chocante do menino turco Aylan Kurdi de 3 
anos no mar da Turquia reabriu as discussões na 
Europa sobre os imigrantes que buscam refúgio no 
continente, principalmente devido a guerra civil na 
Síria. A orientação dada pelos líderes da União 
Europeia, Alemanha e França, foi a distribuição 
equitativa dos refugiados entre os países membros do 
bloco econômico. 
 

10.  D 
Desde 2008, os países da Zona do Euro, 
principalmente os PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, 
Grécia e Espanha) e o Chipre enfrentaram grave 
crise financeira (alto déficit público, alta dívida 
pública, baixo crescimento do PIB, desemprego 
elevado, greves e distúrbios sociais). O quadro 
econômico na União Europeia também sofreu o 
impacto da crise entre Ucrânia e Rússia, que 
embora não integrem o bloco, apresentam 
relações comerciais relevantes com o restante da 
Europa. Como a Rússia sofreu sanções 
econômicas, revidou com retaliações comerciais 
que prejudicou a economia de vários países 
europeus. Cabe salientar que a Rússia é grande 
fornecedora de gás natural para a União Europeia.  
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 AULA 07 
 
01.  C 

A principal característica da formação de blocos 
econômicos, como a EU (União Europeia), a Nafta 
(integrando Estados Unidos, Canadá e México), e 
o Mercosul (envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai) é de natureza econômica. 

 
02.  B 

Na perspectiva da Organização Mundial do Comércio – 
OMC – o mapa evidencia países que se destacam por 
seu desempenho econômico na atualidade e, portanto, 
podem ser considerados como emergentes. 

 
03.  B 

A Aliança do Pacífico tem como objetivo gerar uma 
maior integração econômica entre países reduzindo 
os entraves fiscais que encarecem ou dificultem a 
circulação de mercadorias. Assim, sem esses 
obstáculos, é alcançada também uma maior 
competitividade no mercado externo, já que o país 
que conseguir oferecer a produção mais barata terá 
vantagem significativa. Isso incentiva a competição 
entre os produtos e o mercado ganha competitividade e 
os consumidores ganham um produto melhor e mais 
barato. Esse é o mundo ideal, mas as indústrias choram 
dizendo que não conseguem competir com os produtos 
importados, e por isso os impostos de importação são 
altíssimos, mesmo no âmbito do Mercosul.  

 
04.  E 

As recentes projeções sobre o crescimento global da 
economia apontam para um cenário de redução em 
2011 e 2012. O FMI também alerta que a estabilidade 
da economia mundial pode ser ameaçada pelo 
agravamento da crise na Zona Euro, com o 
descontrole da dívida na economia europeia, 
principalmente, em países como Portugal, Grécia, 
Espanha, Irlanda e Itália.  

 
05.  E 

O Mercosul, o Nafta e o Mercado Comum 
Europeia, são entidades que visam apenas a 
integração econômica. A Unasul, ao contrário, é 
uma entidade com propostas mais abrangentes. 
Ela tem metas políticas e estratégicas também, 
que incluem a criação de um parlamento, um 
conselho de defesa e um banco continental. Lá na 
frente, em um futuro ainda distante, a ideia é que 
tudo isso acabe resultando na formação de uma 
grande zona de livre comércio. Ainda assim, não 
dá para classificá-la como um bloco de interesses 
estritamente econômicos. 

 
06.  E 

A importância da Venezuela no cenário econômico 
global está nas suas grandes reservas mundiais de 
petróleo, segundo relatório anual divulgado pela OPEP 
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), 
informou que a Venezuela ultrapassou a Arábia 
Saudita e tornou-se o país com a maior reserva de 
petróleo comprovada do planeta. O país sul-

americano tem, com base em dados referentes ao 
ano passado (2009), 296,5 bilhões de barris de 
petróleo em reservas (crescimento de 40% em 
relação a 2009). Já a Arábia Saudita, segundo dados 
de 2010, possui 264,5 bilhões de barris, seguida por 
Irã e Iraque, terceira e quarta maiores reservas, 
respectivamente. Apesar de as maiores reservas 
serem venezuelanas, os sauditas continuam sendo 
os principais produtores do petróleo, com uma 
extração superior a oito milhões de barris por dia. A 
Venezuela, por sua vez, prospecta 2,8 milhões de 
barris diariamente. Além do mais, a maioria do 
petróleo do país está concentrada na Bacia do 
Orinoco, com extração mais cara e difícil por tratar-
se de óleo pesado. 

 
07.  B 

De acordo com o texto, os empresários dos três países 
que aprovaram a adesão, a posição da Venezuela 
como novo membro pleno do Mercosul, gerou 
esperanças de bons negócios devido à criação de uma 
zona de livre circulação de mercadorias com tarifa 
externa comum entre os países-membros. A adesão 
da Venezuela foi patrocinada pelos países fundadores, 
Brasil e Argentina, os mais industrializados, de olho no 
petróleo venezuelano. 

 
08.  C 

A hidrovia Tietê-Paraná escoa mercadorias, produtos 
agrícolas e pessoas até os países vizinhos do 
Mercosul, no caso, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o 
Uruguai.  

 
09.  C 
 Em 2014, a cúpula dos BRICS, grupo Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul, foi realizada em Fortaleza, 
Ceará, metrópole regional brasileira. A cúpula avançou 
na cooperação entre as potências emergentes com a 
criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS com 
sede em Xangai, China. O banco objetiva financiar 
projetos de desenvolvimento, principalmente em 
infraestrutura nos países-membros. Na esfera 
financeira, foi criado um fundo de reserva de 100 
bilhões de dólares para socorrer países em 
dificuldades financeiras. Assim, o grupo BRICS cria 
instrumentos de investimento e financiamento que 
podem vir a concorrer com o Banco Mundial e FMI, 
instituições dominadas pelos países desenvolvidos.  

 
10.  A 
 Somente a alternativa [A] está correta. A questão 

menciona a Guerra Fria, um conflito ideológico entre 
os EUA, potência capitalista contra a URSS, potência 
socialista entre 1945 e 1989. Apesar de não ter ocorrido 
um conflito direto entre as duas potências, duas 
guerras podem ser consideradas como símbolo da 
Guerra Fria: Guerra da Coreia, 1950-1953 e a Guerra do 
Vietnã, 1959-1975. Para compreender a Guerra do 
Vietnã, é preciso saber que a Conferência de Genebra 
de 1954, que havia sido convocada para negociar a 
paz, a França reconheceu a independência do Vietnã, 
Laos e Camboja. Também ficou definido que o Vietnã 
passaria agora a ser subdivido em dois: Vietnã do 
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 Norte: Que seria governado por Ho Chi Minh, Socialista. 

Vietnã do Sul: Governado por Ngo Dinh Diem, 
capitalista e aliada dos Estados Unidos. A causa 
imediata da Guerra se deu no ano de 1959 quando os 
guerrilheiros comunistas chamados de vietcongues 
atacaram uma base norte-americana que existia no 
Vietnã do Sul, sob o apoio de Ho Chi Minh e dos 
soviéticos.  Este foi o estopim para iniciar esta guerra. 

 
 
AULA 08 
 
01.  D 

A afirmativa [D] está correta porque México, 
Canadá e Estados Unidos compõem um bloco 
econômico de livre comércio denominado NAFTA – 
North American Free Trade Agreement (indicado 
inclusive na fonte da imagem). As afirmativas 
incorretas são: [A], porque CEE – Comunidade 
Econômica Europeia foi o bloco que antecedeu a 
União Europeia; [B], porque ALCA é a proposta de 
um bloco econômico que engloba o continente 
americano; [C], porque APEC – Cooperação 
Econômica Ásia-Pacífico é um bloco que abrange 
países asiáticos e americanos; [E], porque 
Mercosul é um bloco composto por países da 
América do Sul.  

 
02.  B 

A pouca integração comercial entre os países da 
África deve-se a uma série de fatores: 
subdesenvolvimento, dependência em relação às 
exportações de commodities para países 
desenvolvidos (União Europeia, Estados Unidos e 
Japão) e emergentes (China), infraestrutura 
precária (poucas rodovias, hidrovias e ferrovias 
integrando os países), baixa diversificação da 
economia e diferenças culturais (religiosas e 
étnicas).  

 
03.  E 

A leitura do texto descreve a política de Donald 
Trump que tem por objetivo favorecer as 
atividades econômicas internas nos Estados 
Unidos em detrimento os membros do NAFTA, o 
Canadá e principalmente, o México. Com adoção 
de medidas econômicas protecionistas que 
valorizem as empresas e gerem emprego para os 
norte-americanos e não para os estrangeiros. 

 
04.  D 

No processo de integração comercial no NAFTA 
houve pouca transferência de tecnologia dos 
Estados Unidos para países como o México. O 
México recebeu muito investimento de empresas 
transnacionais “maquiladoras”, isto é, que apenas 
montam produtos no território mexicano com 
componentes importados, o que não estimula 
tanto as cadeias produtivas no interior do país.  

 
05.  C 

Uma das características da globalização da 
economia foi o crescimento do comércio 

internacional e a criação de blocos econômicos que 
reduzem as tarifas de importação entre os membros 
em suas respectivas regiões. No mapa, 1 - Mercosul 
(Mercado Comum do Sul), 2 - SADC (Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral) e 3 - Asean 
(Associação das Nações do Sudeste Asiático).  

 
 
06.  A 

O plano chinês expõe a posição dos países sul-             
-americanos, e por extensão o Brasil, nas relações 
comerciais internacionais como nações exportadoras 
de commodities. O interesse do governo chinês em 
financiar obras de infraestrutura de transporte 
(ferroviário e portuário) no continente sul-americano 
recai na grande disponibilidade de recursos naturais 
(minerais e energéticos), como agrícolas do 
subcontinente. Tais riquezas são comercializadas 
internacionalmente como commodities, ou seja, 
mercadorias e matérias-primas com baixo valor 
agregado. Além disso, os chineses exportam 
produtos industrializados para América do Sul.  

 
07.  D 

A Apec ainda está em uma fase inicial, constituindo 
ainda uma Zona de livre comércio, com a eliminação 
gradativa de suas fronteiras comerciais e dos tributos 
cobrados pelos países-membros em suas trocas 
comerciais.  

 
08.  D 

O texto indica que a União Europeia e o Mercosul 
consolidaram, respectivamente a quarta e a 
segunda fases de integração dos blocos 
econômicos, ou seja, a união monetária e a união 
aduaneira. Estão incorretas as alternativas 
seguintes porque não se referem às etapas de 
integração mencionadas no texto.  

 
09.  C 

A proposição de criação de um bloco econômico 
envolvendo os países das Américas, com exceção 
de Cuba, foi chamada de ALCA (Área de Livre 
Comércio das Américas) e nunca foi, de fato, 
concretizada. 

 
10.  B 

As divergências entre a ALBA e a OEA refletem 
mudanças nas relações entre os países americanos 
na atualidade. De acordo com a notícia, essas 
mudanças se vinculam à resistência de governos 
nacionalistas, como na Venezuela de Hugo Chávez às 
pressões hegemônicas externas, como a norte-
americana. 

 
 
AULA 09 
 
01.  B 

No mundo atual globalizado, a expansão do sistema 
capitalista de produção está fundamentada na 
propagação dos meios de comunicação e nos 
avanços dos sistemas de transportes advindos da 3a 
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 Revolução Industrial, a chamada, Revolução técnico-

científica-informacional. Assim, neste capitalismo, há 
uma busca constante de implantação de medidas 
neoliberais, com a redução de práticas mercantilistas 
(capitalismo comercial, séc. XVI) dos protecionismos 
alfandegários e das políticas intervencionistas dos 
Estados. 

 
02.  B 

Globalização é o termo utilizado para o processo 
de transformações socioeconômicas e políticas 
que vêm acontecendo nas últimas décadas. A 
principal característica é a integração dos 
mercados mundiais com a exploração de grandes 
empresas multinacionais. O trecho da canção faz 
referência, de modo mais específico, à expansão 
globalizada das evoluções tecnológicas e de 
informações.  Na revolução das novas tecnologias 
da informação e comunicação, o conhecimento 
tecnológico, ao se constituir em um dos principais 
meios da globalização, permanece restrito ao 
âmbito daqueles que detêm o conhecimento. O 
poder da informação no mundo globalizado é 
praticamente incalculável. Enquanto, no século 
XVIII uma mensagem demorava meses de navio 
para chegar ao seu destino, hoje, com um simples 
“ENVIAR”, você pode mandar e-mails para 
milhares de pessoas no mundo inteiro.  

 
03.  C 

O mapa representa maior fluxo aéreo entre os 
países desenvolvidos e, portanto, como 
mencionado corretamente na alternativa [C], um 
retrato da intensificação das relações, criado pelo 
processo de globalização entre os países que o 
lideram. Estão incorretas as alternativas: [A], 
porque o processo não se refere à aculturação; 
[B], porque a análise do contexto global do tráfego 
não indica o processo de urbanização dos países; 
[D], porque o mapa indica o fluxo aéreo e não a 
conurbação das metrópoles; [E], porque não 
houve uma descentralização dos centros de 
inovações tecnológicas, esses tecnopolos ainda 
estão concentrados nos países desenvolvidos.  

 
04.  D 

As dimensões continentais do Brasil, o grande 
potencial hídrico, o potencial ferroviário e a 
existência de grandes rodovias deveriam levar à 
integração dos sistemas de transportes. Assim, 
teríamos a diminuição dos custos de transporte, 
sua maior eficiência e a consequente diminuição 
de um dos gargalos de desenvolvimento do país. 

 
05. C 

Como apontado corretamente na alternativa [C], 
corredores de exportação é um sistema integrado 
de transportes multi ou intermodal em áreas 
dotadas de infraestrutura para armazenamento e 
processamento, permitindo o rápido escoamento 
de produtos de grande volume para exportação. 
Estão incorretas as alternativas: [A], porque 
corredores de exportação referem-se à 

infraestrutura e não à política comercial; [B], 
porque o sistema não está atrelado somente ao 
agronegócio; [D], porque produtos primários não 
possuem alto valor agregado; [E], porque os 
centros de desenvolvimento de novas tecnologias 
de embarque e desembarque de passageiros 
aeroviários internacionais são os aeroportos.    

 
06.  B 

A implantação de infraestruturas de transportes 
como rodovias, hidrovias e ferrovias em direção 
ao norte, objetiva reduzir os custos nas 
exportações de produtos do agronegócio como a 
soja. Como grande parte dos mercados 
consumidores estão no hemisfério norte, a 
exemplo da União Europeia, o investimento em 
infraestrutura é fundamental para a 
competitividade dos produtos brasileiros.  

 
07.  E 

Países como os Estados Unidos cada vez mais 
utilizam sua capacidade científica e tecnológica 
como estratégia de poder econômico e 
geopolítico, em relação aos demais países, 
inclusive os competidores. Entre os problemas 
está o avanço das empresas de tecnologia sobre 
os mercados de países desenvolvidos e 
emergentes, a exemplo do aplicativo de celular 
Uber que causou conflitos com taxistas em vários 
países. Um dos exemplos foi o caso de 
espionagem contra o Brasil revelado por Edward 
Snowden.  

 
08.  A 

A estratégia produtiva adotada pela empresa, 
fechando seis unidades na Bahia, ao mesmo 
tempo abrindo uma fábrica na Índia, é de redução 
dos custos logísticos de produção, provavelmente, 
na Índia há mais incentivos e subsídios 
industriais, mão de obra e matéria-prima mais 
abundante e barata. Com essa atitude a empresa 
busca baratear os custos de produção e ampliar 
seus lucros. 

 
09.  D 

O transporte de produção – agrícola, mineral ou 
industrial – busca otimizar tempo e custo, 
procurando, de preferência, os trechos de frete 
mais barato, mesmo que isso exija a troca do 
modal de transporte. O transporte rodoviário de 
cargas é o mais caro, devido ao alto custo de 
manutenção e alto consumo de energia. Para 
reduzir os custos é importante o transporte 
intermodal, isto é, que utiliza vários modais como 
o rodoviário e principalmente o ferroviário e o 
hidroviário. Justamente a rota com menos custo, 
a de Nova Canaã do Norte até Santarém (PA) é a 
menos utilizada no escoamento da produção de 
grãos para exportação de soja.  

 
10.  C 

Como mencionado corretamente na alternativa 
[B], sal-gema e concentrado de fosfato são os 
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 produtos transportados por minerodutos, sistema 

de tubulações que transportam minérios a 
grandes distâncias. Estão incorretas as 
alternativas: [A], porque descreve produtos 
transportados por gasodutos; [C], [D] e [E], porque 
descrevem produtos transportados por oleodutos.  

 
 
AULA 10 
 
01. D 

A alternativa [D] está correta porque África do Sul, 
Brasil, Índia, Rússia e China são considerados 
emergentes no panorama econômico atual em 
razão do crescimento econômico registrado na 
década de 2000 e primeiro meado da década de 
2010. As alternativas seguintes são incorretas 
porque Itália, Canadá e Reino Unido são países 
desenvolvidos.  

 
02.  D 

Os produtores de commodities agrícolas estão 
entusiasmados com a desvalorização do real frente ao 
dólar, recai no fato da redução dos preços das 
commodities no mercado internacional e aumento das 
exportações desses produtos. 

 
03.  A 

As exportações brasileiras para os países do Mercosul 
se concentram em produtos industrializados com 
maior valor agregado. As exportações do Brasil para a 
China, maior parceiro comercial do país, são 
basicamente de commodities minerais e agrícolas 
como ferro e soja com menor valor agregado.  

 
04.  B 

Como mencionado corretamente na alternativa [B], o 
país que passou a integrar o G-8 foi a Rússia, 
apartada das reuniões em 2014, em razão das 
sanções aplicadas por causa de seu envolvimento no 
separatismo da Crimeia e Ucrânia.  

 
05.  D 

O acesso à tecnologia, incluindo os computadores e a 
internet não é homogêneo, é socialmente desigual. 
Parcelas sociais mais pobres nos países emergentes e 
subdesenvolvidos são afetadas pela “exclusão digital” 
com implicações negativas no que se refere ao acesso 
à informação, educação, cultura, mobilização política e 
mercado de trabalho.  

  
 06.  D 

A principal causa para as diferenças regionais é a 
diferenciação do desenvolvimento tecnológico no 
planeta, excluindo ou incluindo de forma insuficiente 
grandes porções como a África e parte da Ásia. Estão 
incorretas as alternativas: [A], porque o acesso à 
internet independe da densidade demográfica; [B], 
porque a redução do crescimento econômico não 
responde pela distribuição heterogênea do acesso à 
internet; [C], porque a descontinuidade das 
transmissões globais é consequência e não causa do 
desigual acesso à rede.  

 
07.  C 

Na década de 2000, foi criado o Fórum Social Mundial 
em oposição ao Fórum Econômico Mundial (Davos, 
Suíça), que prioriza debates sobre a economia 
globalizada. O Fórum Social debate os efeitos 
perversos da globalização da economia e estimula a 
troca de experiências de grupos sociais de diferentes 
países que foram pouco beneficiados pelo processo 
econômico dominante. O intuito é fomentar uma 
globalização alternativa e solidária, propondo soluções 
para problemas econômicos, sociais e conflitos.  

 
08.  D 

Considerando-se o aspecto de infraestrutura, 
deve-se chamar atenção para a baixa intermodalidade 
da rede de transporte no Brasil. Pela falta de conexão 
entre os diversos meios de transporte no País, o 
sistema portuário brasileiro é um dos que mais 
apresenta baixa produtividade no que se refere ao 
carregamento e descarregamento de produtos.  

 
09.  C 

O grande desafio para o agronegócio em 2014 foi a 
infraestrutura logística, no território brasileiro, 
justificado pelo planejamento do transporte no Brasil 
ter sido voltado para o setor rodoviário. Os problemas 
de infraestrutura na logística de transporte e 
armazenamento impedem que o País tenha condições 
adequadas para escoar a produção. Devido às 
dimensões continentais e as distâncias entre as 
fronteiras agrícolas e o sistema portuário, fez com que 
houvesse um aumento da quilometragem da safra 
transportada e consequentemente aumento dos 
custos das commodities agrícolas. Em vez dos 
investimentos terem sido direcionados de forma 
maciça para rodovias, o governo deveria dar prioridade 
a combinações entre os diversos meios de transporte 
da produção, como rodovia/hidrovia ou hidrovia/ferrovia, 
por exemplo. 

 
10.  C 

A alternativa [C] é correta, porque com a 
globalização, processo demonstrado na imagem 
de David Harvey, amplia-se o espaço de análise da 
geografia. As alternativas incorretas são: [A], 
porque ocorreu forte alteração no período 
apresentado; [B], porque as representações se 
alteraram; [D], porque os avanços assumiram 
papel primordial na percepção de mundo; [E], por 
que com os avanços tecnológicos, houve a 
redução do tempo deslocamento, mesmo com as 
conexões aéreas internacionais e nacionais.   

 
 
 
 
 
 
 


