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1. Observe a fotografia. 

Photnart/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China. 

Identifique e explique um impacto ambiental e um impacto social decorrentes da construção da 
hidrelétrica de Três Gargantas, na China. 
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2. Leia os dois fragmentos de texto abaixo. 

A Índia, por sua vez, enfrenta múltiplas dimensões da desigualdade (de renda, 

riqueza, capacidades, escolhas) [...]. Há o sistema de castas e a discriminação com base 

no gênero. 

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21884>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

O setor de tecnologia e informática é de grande importância na Índia. Polos 

como o de Bangalore, no Sul do país, atraem a atenção do mundo, sendo conhecido 

como o Vale do Silício da Índia, em especial por trabalhos na área de tecnologia, com 

mais de 1,2 mil membros, dos quais cerca de 250 empresas globais. 

Disponível em: <https://portal.camaranh.rs.gov.br/noticias/2400>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

Identifique, nos textos, uma contradição existente na Índia. 

 

 

 

 

 

3. Identifique dois aspectos que possibilitaram à China se tornar uma das duas maiores economias 
do mundo. 
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4. Leia o texto: 

Normalmente, os ventos alísios, comuns ao longo do Equador, sopram de leste 

para oeste acumulando água quente na camada superior do oceano Pacífico perto da 

Austrália e Indonésia. 

Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/agrometeorologia/informacoes/fenomeno-enos-2/>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

Caracterize a interferência dos ventos alísios na dinâmica de chuvas no litoral e no interior da 
Austrália. 

 

 

 

 

 

5. Identifique duas razões que fazem da Austrália uma grande exportadora de matérias-primas para 
a China.  

 

 

 

 

 

6. Explique por que a Austrália incentiva a entrada de imigrantes em seu território, caracterizando e 
explicando, também, o ritmo das migrações no final do século XX nesse país. 

 

 

 

 

 

7. Índia e Paquistão disputam, além do território, o domínio pela água, o que, para os dois países, 
significa 

a) a oportunidade de dominar a porção navegável e agricultável do rio Indo. 

b) a possibilidade de usar o rio Indo para práticas religiosas paquistanesas. 

c) o controle das nascentes, do curso médio do rio Indo e de seus vales férteis. 

d) o fim da dependência da geração de energia que a Índia tem em relação ao Paquistão. 

https://wp.ufpel.edu.br/agrometeorologia/informacoes/fenomeno-enos-2/
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8. Leia atentamente o texto a seguir: 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

a balança comercial do agronegócio brasileiro no mercado internacional fechou o 

mês de junho com superávit de US$ 8,17 bilhões. [...] A maior parte das mercadorias 

foi vendida para China e União Europeia, que importaram soja, celulose, suco de 

laranja e café verde brasileiros.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/07/ 

agronegocio-registra-superavit-de-us-8-17-bilhoes-em-junho>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

Há anos a economia chinesa atrai investidores estrangeiros por questões trabalhistas e 
monetárias e outras formas de incentivo ao ingresso de empresas. Após a análise do texto, é 
possível afirmar que a atração de capital estrangeiro também é motivada pela(o): 

a) elevada renda per capita dos cidadãos chineses. 

b) elevado potencial consumidor do país asiático. 

c) moderada diversificação dos setores econômicos. 

d) intensa modernização econômica promovida por Mao Tsé-tung. 

 

  

http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/07/agronegocio-registra-superavit-de-us-8-17-bilhoes-em-junho
http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/07/agronegocio-registra-superavit-de-us-8-17-bilhoes-em-junho
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9. Observe a imagem. 

James Shook/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Whanganui, na Nova Zelândia 

O rio retratado na imagem é um espaço importante para o povo Maori, uma comunidade 
aborígene. Em 2017, uma declaração judicial determinou que o rio teria os mesmos direitos de 
uma pessoa. Considerando seus conhecimentos sobre o povo Maori, essa decisão deve ter 
acontecido por motivações  

a) ambientais e políticas. 

b) ambientais e culturais. 

c) culturais e econômicas. 

d) econômicas e políticas. 
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10. Leia o texto a seguir, que foi publicado em 2011: 

As festas de Ano-Novo já começaram no Pacífico. Os primeiros a dar as boas-

vindas a 2012 foram os habitantes das ilhas de Samoa e Tokelau. No dia 29 de  

dezembro, os territórios decidiram pular um dia, movendo a linha imaginária que 

marca o fuso horário e a mudança de datas. O dia de ontem (30) deixou de existir nas 

ilhas e os moradores e turistas começaram a festejar o réveillon antes do resto do 

mundo e, não por último, como ocorria. A decisão de mudar o calendário foi tomada 

pelas autoridades das ilhas com o objetivo de aumentar os laços comerciais com 

Austrália, Nova Zelândia e China, aproximando seus fusos-horários. 

Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-12-31/ilhas-no-pacifico-ja-estao-em-2012>.  

Acesso em: 4 nov. 2018. 

Após a leitura do texto, é possível afirmar que a mudança do fuso teve como motivação a 

a) economia. 

b) localização. 

c) política. 

d) religião. 


