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1. Leia a manchete a seguir, publicada em 2016: 

‘Petróleo branco’, mercado de lítio vai crescer 290% até 2020 

GUADAGNIN, Claudia. Gazeta do povo, 31 mar. 2016. Disponível em: <www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-

sustentabilidade/petroleo-branco-mercado-de-litio-vai-crescer-290-ate-2020-3totd5h2ddnic1ousqfwi369s/>. Acesso em: 25 out. 2018. 

Considerando a manchete e o fato de que o mineral citado é muito extraído no Chile, faça o que 
se pede a seguir: 

a) Explique a importância econômica desse mineral atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Identifique os impactos socioambientais que a extração mineral provoca no Chile.  
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2. Leia a seguir um trecho de uma entrevista realizada com o historiador Antônio Barbosa, da UnB: 

No Brasil, a colonização foi principalmente de exploração. […] "No caso do 

Brasil, a colonização foi feita a partir dos Estados europeus Portugal e Espanha. Então 

havia ali um objetivo claramente traçado para amealhar riquezas neste novo mundo, 

sugar tudo o que a América pudesse oferecer para que esses países se enriquecessem 

lá na Europa." Já nos Estados Unidos, a colonização foi principalmente de povoamento. 

[…] "No caso da América do Norte, nós tivemos grupos de famílias inglesas que vão 

fugir da intolerância religiosa, da perseguição política e vão tentar do outro lado do 

Atlântico reconstruir suas vidas em novas bases." 

Na trilha da história: confira as diferenças da colonização nos EUA e no Brasil. EBC, 18 jan. 2017.  

Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-01/ 

na-trilha-da-historia-confira-principais-diferencas-da-colonizacao-nos-eua-e-no>. Acesso em: 25 out. 2018. 

Considerando as diferenças entre as colonizações brasileira e estadunidense expressas no texto, 
faça o que se pede a seguir: 

a) Analise a importância da migração durante a colonização para a formação dos Estados Unidos 

como a potência mundial que é atualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Indique como os fatores físico-naturais influenciaram no desenvolvimento das colônias do Sul 

e do Norte da região que um dia se tornaria os Estados Unidos. 
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3. Analise o texto a seguir, publicado em fevereiro de 2016: 

Os Estados Unidos anunciaram hoje (2) um aumento significativo das verbas para 

despesas militares, destinadas a contrabalançar o poderio russo, aumentar a presença 

norte-americana no Leste europeu e à luta contra o grupo “jihadista” Estado Islâmico.  

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Defesa norte-americana, Ashton 

Carter, adiantando que o total para despesas militares para o ano fiscal de 2017 será 

de US$ 583 bilhões. O montante ultrapassa significativamente o de qualquer outro país. 

Orçamento recorde dos EUA para defesa em 2017 atinge US$ 583 bilhões. Agência Brasil, 2 fev. 2016.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-02/ 

orcamento-recorde-dos-eua-para-defesa-em-2017-atinge-us-583-bilhoes>. Acesso em: 25 out. 2018. 

A partir da leitura do texto, identifique e explique como os investimentos citados contribuem para 
a importância e a influência política mundial dos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

4. Leia a manchete, publicada em 2018: 

Cuba cancela exportação de açúcar por impacto de furacão Irma e chuvas 

FRANK, Marc. Reuters, 29 jan. 2018. Disponível em: <https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FI23R-OBRBS>.  

Acesso em: 25 out. 2018. 

Além dos fatores naturais, como o expresso no texto, Cuba também depende da variação de 
preços de seu principal produto no mercado internacional. Explique como o governo cubano tenta 
solucionar essa instabilidade, apresentando uma medida já realizada. 
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5. Analise o trecho de uma notícia publicada em 2014: 

Geólogos da Universidade de São Paulo (USP) elaboram um estudo para saber 

se é possível retirar água do Aquífero Guarani para abastecer a região de Piracicaba, 

aliviando o Sistema Cantareira. A proposta é analisar a viabilidade da construção de 

24 poços artesianos no município de Itirapina, região oeste do estado, onde o aquífero 

pode ser acessado de forma rasa. 

MACIEL, Camila. Geólogos estudam meio de usar Aquífero Guarani para aliviar crise do Cantareira. Agência Brasil, 27 out. 2014. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/geologos-estudam-meio-de-usar-aquifero-guarani-para-

aliviar-crise-do>. Acesso em: 25 out. 2018. 

Após a leitura, é possível compreender que o aquífero citado no texto 

a) está localizado em alguns países da América do Sul. 

b) é utilizado de forma desenfreada, sem programas de gestão. 

c) localiza-se na região Nordeste, em sua parte no território brasileiro.  

d) é foco de interesse de empresas estatais chinesas e estadunidenses.  

 

6. Analise o texto a seguir: 

A hidrovia é constituída pelos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos, Gravataí, Camaquã 

e Jaguarão, que se ligam à lagoa dos Patos através do Lago Guaíba, com continuidade 

no canal de São Gonçalo e na Lagoa Mirim e na bacia do rio Uruguai. [...] A Lagoa Mirim, 

na fronteira, apresenta interesse binacional, uma vez que 74% de sua superfície está 

em território brasileiro, no Rio Grande do Sul, e o restante no Uruguai. 

ALBERTI, André. Hidrovia do Mercosul. DNIT, 29 jun. 2016. Disponível em: <www.dnit.gov.br/hidrovias/ 

hidrovias-interiores/hidrovia-do-mercosul>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Após a análise do texto, é possível identificar que a principal finalidade da hidrovia citada é 

a) delimitar uma fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina. 

b) facilitar o intercâmbio comercial entre os países do Mercosul.  

c) construir uma represa para o estabelecimento de uma usina hidrelétrica. 

d) favorecer o trânsito de pessoas entre os países que fazem parte do Mercosul. 
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7. Analise o texto a seguir: 

O termo maquila, ou empresa maquiladora, provém do árabe Makila e refere-

se ao compartimento do processo de produção realizado por empresas transnacionais 

e suas plantas localizadas em outros países. Responsáveis por uma ou mais etapas do 

processo produtivo, as maquilas são, geralmente, intensivas em mão de obra, o que, 

por sua vez, estimula a instalação destas em países em desenvolvimento; visto que 

muitos destes apresentam custos mais baixos para produção e possuem mercados 

menos regulamentados [...]. 

COSTA, Gustavo R.; AYANG, Lidiane P. Empresas maquiladoras no México: reflexos para a mão de obra feminina. 

 Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/RevistaPerspectiva/article/download/71296/40458>. Acesso em: 26 out. 2018. 

As empresas citadas no texto são muito comuns no México. Após a leitura, é possível analisar a 
presença dessas empresas no território mexicano como sendo um impacto da(o) 

a) potência crescente da economia mexicana. 

b) abrangência mundial da economia canadense. 

c) influência externa dos Estados Unidos sobre o México. 

d) desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria mexicana. 

 

8. Leia o texto a seguir, publicado em 2018: 

A Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) informou 

nesta quinta-feira (15) que assinou um convênio com a Autoridade do Canal do Panamá 

(ACP), que administra a passagem marítima entre os oceanos Atlântico e Pacífico, para 

promover a utilização daquela via interoceânica para o transporte dos grãos produzidos 

no Brasil para os mercados da Ásia. 

Acordo avalia uso do Canal do Panamá para levar grãos do Brasil à Ásia. Agência Brasil, 15 mar. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/ 

acordo-estuda-uso-do-canal-do-panama-para-levar-graos-do-brasil-asia>. Acesso em: 26 out. 2018. 

O canal citado no texto sempre despertou o interesse dos Estados Unidos. A partir da leitura, 
é possível identificar como motivo desse interesse 

a) a busca dos EUA pelo controle do canal e pela facilidade do escoamento de seus produtos. 

b) a necessidade estadunidense de facilitar o transporte de pessoas e incentivar o turismo. 

c) a procura dos EUA por novos mercados consumidores, investindo no Panamá. 

d) a atração dos EUA pela beleza natural do Canal do Panamá. 
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9. Analise o texto a seguir: 

A produção de café arábica da Colômbia aumentou em torno de 90% em 

apenas quatro safras seguidas, pois passou de 7,6 milhões de sacas de 60 kg da 

safra 2011/2012 para 14,6 milhões na safra 2016/2017. Esse resultado positivo do 

aumento expressivo da produção é atribuído diretamente a um programa bem -

sucedido de renovação das lavouras, implementado e apoiado pelo governo 

colombiano. Referido programa está garantindo recursos financeiros para que  

o país renove mais 100 mil hectares de café até 2024. Com isso, a produção  

colombiana deverá atingir 18 milhões de sacas brevemente. Até o momento o país 

já renovou 700 mil hectares de suas lavouras de café, no período de 2009 a 2017, 

cuja área total cultivada está estimada em 900 mil hectares. 

FERREIRA, Lucas T. Colômbia aumenta 90% da produção de café em quatro safras seguidas no período de 2011/2012 a 2016/2017. 

Embrapa, 27 mar. 2018. Disponível em: <www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/32898954/colombia-aumenta-90-da-

producao-de-cafe-em-quatro-safras-seguidas-no-periodo-de-20112012-a-20162017>. Acesso em: 26 out. 2018. 

A partir da leitura do texto, é possível identificar características da economia colombiana comuns 
à maioria dos países da América Latina, já que, assim como na Colômbia, a economia desses países 

a) possui a produção de café como uma parte central do PIB. 

b) tem investimentos públicos focados na produção orgânica. 

c) está em ascensão devido à produção da agricultura familiar. 

d) é baseada na produção e exportação de produtos primários. 
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10. Leia o texto a seguir: 

Informações sobre o Tratado da Antártida: 

Local e data da Conclusão da Negociação: Washington, EUA, 1º/12/1959 

Natureza: Multilateral 

Abrangência: Global 

Ano de Entrada em Vigor do Ato: 1961 

Ano de Entrada em Vigor no Brasil: 1975 

Ano da Assinatura ou Adesão do Brasil: 1975 

Ratificação pelo Brasil: DLG nº 56, de 29/06/1975, publicado em 1º/07/1975 

Promulgação pelo Brasil: DEC nº 75.963, de 11/07/1975, publicado em 

14/07/1975, e DEC nº 94.401, de 03/06/1987, publicado em 04/06/1987 

Ministério do Meio Ambiente. Antártida - Tratado da Antártida.  

Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/878-tratado-da-ant%C3%A1rtida.html>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Após a análise do texto, assinale a alternativa que identifica um dos objetivos da assinatura do 
Tratado abordado no texto. 

a) Permitir a instalação de bases militares no continente. 

b) Garantir um governo para a gestão do território antártico. 

c) Proibir as ações de pesquisa desenvolvidas no território do continente. 

d) Impedir que as nações do mundo explorem economicamente a Antártida. 


