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1. Leia o trecho a seguir. 

A investigação histórica mostra que as florestas têm sido um recurso básico 

de importância fundamental para o progresso do povoamento humano e para a  

criação de uma Europa civilizada e próspera. Até finais do século XVIII, as florestas 

europeias eram sobretudo encaradas como domínios da natureza selvagens e  

pouco convidativos e, simultaneamente, como fontes inesgotáveis de matérias -

primas, forragem e energia, sempre à disposição da população humana em 

crescimento. Muitos países da Europa Central sofreram uma brusca diminuição da 

sua área florestal a partir do século XVII, com efeitos devastadores para os recursos 

florestais, que se prolongaram pelo século XIX.  

COMISSÃO EUROPEIA. A Rede Natura 2000 e as Florestas: Desafios e oportunidades. (Relatório). Itália. 2004.  p. 104.  

Disponível em: <http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_pt.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Explique as causas da redução das áreas florestais na região central do continente europeu, de 
acordo com o texto.  

 

 

 

 

 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_pt.pdf
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2. Observe o mapa a seguir. 

Expansão do território russo de 1533 a 1894 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_1533-1896.gif>. Acesso em: 17 out. 2018. 

Considerando o mapa: 

a) Explique as consequências geopolíticas do expansionismo russo para a delimitação de fronteiras 

entre a Europa e a Ásia.  

 

 

 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_1533-1896.gif
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b) Identifique quais foram os efeitos da expansão russa sobre as manifestações culturais dos povos 

originários desses locais.  

 

 

 

 

 
3. Observe o mapa a seguir: 

População urbana em porcentagem (2014) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em IBGE. Disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_populacao_urbana.pdf>. Acesso: 13 out. 2018 

A legenda do mapa indica que, quanto mais escuro é o tom, maior é a porcentagem de população 
urbana no país. De acordo com as informações fornecidas, identifique as regiões no continente 
europeu com os maiores e os menores índices de população urbana, em 2014. 

 

 

 

 
  

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_populacao_urbana.pdf
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4. A população cigana é a minoria étnica mais numerosa da Europa. A respeito dessa etnia, leia o 
texto a seguir:  

A família é, para o povo cigano, um dos mais importantes fatores de sua 

cultura [...]. Os ciganos são muito vaidosos e adoram usar joias. As ciganas adoram 

cetim e outros tecidos brilhantes. Os homens apreciam obturações de ouro e anéis 

simbólicos [...]. A música está nitidamente ligada aos costumes ciganos, considerando 

que valorizam a alegria, união e festividade. [...] Tanto que o Flamenco é uma dança 

que se destaca na cultura cigana. Por último, esclarece-se que uma das características 

mais confundidas pelos não ciganos é de que todo cigano é nômade, todavia, isto não é 

uma regra, podendo ocorrer a forma de fixação seminômade e sedentária também. 

GUSSO, Luana de Carvalho; SANTOS, Mariana Rocha dos. O desconhecimento cultural:  

o fator de exclusão da cultura cigana. Revista Confluências Culturais, v. 5, n. 2, p. 76, 2016.  

Disponível em: <http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/viewFile/294/288>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Com base nessas informações e em seus conhecimentos:  

a) Identifique as principais características e formas de expressão do povo cigano. 

 

 

 

 

 

b) Caracterize a situação socioeconômica desse povo no cenário europeu. 

 

 

 

 

 

 

  

http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/viewFile/294/288


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Avaliação 

5. Observe os mapas a seguir. 

Mapa político – República da Irlanda  

e Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda do Norte 

Mapa das religiões praticadas na República  

da Irlanda e no Reino Unido da Grã-Bretanha 

e da Irlanda do Norte (1950) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

6/65/Mapa_europa.svg>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Fonte: elaborado com base em <https://hu.wikipedia.org/wiki/ 

F%C3%A1jl:Europe_religion_map_(1950).png>. 

Acesso em: 14 out. 2018. 

Com base nas informações dos mapas, explique: 

a) a divisão territorial entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. 

 

 

 

 

 

b) a relação existente entre a Irlanda, a Irlanda do Norte e o Reino Unido.  

 

 

 

 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Mapa_europa.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Mapa_europa.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Europe_religion_map_(1950).png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Europe_religion_map_(1950).png
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6. Observe e analise o mapa: 

Diferentes grupos étnicos da antiga Iugoslávia (1991) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yugoslavia_ethnic_map.jpg>. 

Acesso em: 12 out. 2018. 

Considerando fatores políticos e sociais e o próprio mapa, explique as mudanças ocorridas no 
território da antiga Iugoslávia entre os anos de 1945 e 2006.  

 

 

 

 

 

 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yugoslavia_ethnic_map.jpg
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7. Leia o texto abaixo: 

Brasil colônia compreende o período entre a chegada dos portugueses, em 

1500, e a independência do país, em 1822. De 1500 a 1530, a exploração do território, 

então chamado Terra de Santa Cruz, era limitada a expedições para coleta e transporte 

de pau-brasil, madeira nobre muito apreciada no continente europeu. 

Nesse período a costa foi também explorada por holandeses, ingleses e, 

principalmente, franceses. Apesar de não serem signatários do Tratado de Tordesilhas 

(acordo entre Portugal e Espanha que dividiu em 1494 as terras recém-descobertas), 

essas nações enviavam ao Brasil missões para extrair madeira. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2010/01/colonia>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

Entre os séculos XVI e XIX, os países do mundo eram divididos em metrópoles e colônias. Explique 
o que significava, nessa época, os termos Ocidente e Oriente, e como o sentido desses termos se 
alterou a partir de meados no século XX.  

 

 

 

 

 

 
  

http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2010/01/colonia


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Avaliação 

8. Observe e analise o mapa abaixo. 

Produção mundial de petróleo em 2014 

Reprodução/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_producao_de_petroleo.pdf>. Acesso: 14 out.2018.   

Em relação à produção de petróleo no mundo em 2014, é correto afirmar que 

a) os Estados Unidos são maiores produtores que a região do Oriente Médio.  

b) a produção de cada um dos países da porção leste do continente africano em 2014 foi maior 

que a do México. 

c) o norte da Europa é uma das maiores regiões produtoras de petróleo da Europa. 

d) o continente asiático não possui uma produção de petróleo expressiva no contexto mundial.  

  

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_producao_de_petroleo.pdf
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9. Analise os gráficos a seguir: 

Gráfico 1: Principais países de destino para novos requerentes 

de asilo por milhares de indivíduos (2006-2015) 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
 

Gráfico 2: Principais países de origem dos requerentes 

de asilo por milhares de pedidos (2006-2015) 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
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Com base nos gráficos apresentados, é correto afirmar sobre a crise dos refugiados que: 

a) entre 2014 e 2015, o maior número de refugiados era de origem afegã e síria.  

b) em 2015, os países que mais receberam solicitações de asilo foram a Áustria e a Rússia.  

c) em 2014, a Alemanha foi o país que mais recebeu refugiados de origem ucraniana.  

d) entre 2013 e 2014, o número de refugiados ucranianos diminuiu na Europa.  

 

10. Leia o texto a seguir, escrito em 1982. 

À medida que o sistema econômico socialista caminha para o fracasso,  

aumenta a necessidade de produtos, métodos e tecnologia do Ocidente; isto confere 

ao bloco capitalista poder para transformar as sociedades comunistas em sociedades 

de consumo, desejosas de evitar a destruição. As vantagens recíprocas nascidas do 

comércio entre os blocos seriam, então, uma razão a menos para irem à guerra. 

ALVES, José Ricardo da Costa A. Resenha: Abertura para o Leste. Rev. adm. empres., São Paulo, v. 22, n. 2, 1982.  

Disponível em: <http://bit.ly/2RUwGLz>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Em 1982, grande parte do Leste Europeu ainda era adepta da política socialista. O texto acima, 
apesar de ser anterior à queda do muro de Berlim, dá o prognóstico de uma das consequências 
da gradual abertura do Leste Europeu ao capitalismo, isto é: 

a) o sucesso econômico em relação à Europa ocidental. 

b) o aprofundamento dos problemas econômicos no bloco socialista e a dependência deste ao 

bloco capitalista.  

c) a permanência de práticas socialistas na política externa da Europa Oriental.  

d) o surgimento de conflitos bélicos de larga escala entre grupos socialistas e capitalistas. 


