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Sugestões de avaliação
Geografia

o ano – Unidade 1
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Unidade 1

Nome:   Data:  

1. Associe cada um dos termos aos seus respectivos conceitos.

(a) Estado

(B) Nação

(C) território

(d) país

(   ) território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade político-administrativa, 
em geral, habitado por uma comunidade com história própria. possui um Estado constituído 
e uma Constituição.

(   ) Base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. pode ser delimitado por 
fronteiras naturais ou artificiais; é formado pelo solo continental e insular, o subsolo, 
o espaço aéreo e o território marítimo.

(   ) Coletivo humano que possui características comuns, como a língua e a religião. 
Seus membros estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. 

(   ) ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. dele fazem 
parte o poder Legislativo, o poder Executivo e o poder Judiciário.  

2. Os curdos constituem o maior grupo étnico sem Estado do mundo. Eles vivem 
espalhados entre a Turquia, o Irã, o Iraque, o Azerbaijão, a Síria e a Armênia. A luta 
desse povo pela criação de um Curdistão independente está longe de chegar ao fim, já 
que o sonho dos curdos não vai de encontro aos interesses dos países que possuem 
populações curdas.

Com base em seus conhecimentos sobre os curdos e nos conceitos abordados na atividade 
anterior, responda às perguntas.

a) Entre os conceitos-chave da Geografia, qual melhor define a atual situação dos curdos? 
Explique. 
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b) Com base no conceito de território, explique por que é tão difícil para um Estado ceder 
ou perder território para outra nação ou país.

3. A respeito do imperialismo europeu no século XIX, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para 
cada uma das afirmativas.

a) a expansão dos territórios coloniais europeus na África e na Ásia foi impulsionada pela 
crescente necessidade de matérias-primas e de fontes de energia, necessárias para o 
processo de industrialização. (   )

b) portugal e Espanha foram os pioneiros no processo de colonização dos continentes 
africano e asiático e, por isso, a partilha desses continentes foi feita apenas entre esses 
dois países. (   )

c) o imperialismo europeu foi responsável pelos avanços tecnológicos e econômicos 
do continente africano. (   )

d) o imperialismo do século XiX consistia na ocupação do litoral africano para a realização 
de troca de produtos industrializados por escravos. (   )

e) o fato de alguns países europeus terem ficado em desvantagem na partilha da Ásia e da 
África colaborou para a formação das alianças político-militares que lutariam na primeira 
Guerra Mundial. (   )

4. Complete o quadro com o nome dos países que formaram cada um dos grupos e, 
em seguida, associe cada sentença a um dos grupos. 

PRIMEIRA GUERRA SEGUNDA GUERRA

tríplice Entente tríplice aliança
      

aliados
     

Eixo
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a) Grupo que venceu a primeira Guerra Mundial. 

b) Grupo em que um dos países foi atingido por um ataque nuclear. 

c) Grupo em que um dos países foi obrigado a assinar o tratado de Versalhes. 

d) Bloco que venceu a Segunda Guerra Mundial. 

5. A respeito da Primeira Guerra Mundial, analise as afirmativas e marque verdadeiro 
(V) ou falso (F).

a) a primeira Guerra Mundial foi desencadeada quando os nazistas invadiram a polônia. (   )

b) a declaração de guerra da Áustria-Hungria contra a Sérvia fez funcionar o esquema de 
alianças que havia sido formado, dando início à primeira Guerra Mundial. (   ) 

c) a entrada dos Estados unidos no fim do conflito contribuiu para a vitória da tríplice 
Entente. (   )

d) a saída da rússia do conflito esteve relacionada à revolução socialista que ocorreu no país 
em 1917. (   )

e) No fim do conflito, os perdedores, sentindo-se humilhados, obrigaram os vencedores, 
em especial a alemanha, a assinar o tratado de Versalhes, reconhecendo a culpa pelo 
conflito. (   )

6. No Tratado de Frankfurt, em 1871, Bismarck, o herói da unificação alemã, anexou grande 
parte dos ricos territórios de Alsácia e Lorena, humilhando a França e aumentando a 
rivalidade entre alemães e franceses. Em janeiro de 1919, no Tratado de Versalhes, 
estabeleceu-se, entre outras coisas, que a Alemanha seria obrigada a devolver aqueles 
territórios. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda: por que se considera 
que o Tratado de Versalhes foi um dos causadores da Segunda Guerra Mundial?



C
ó

p
ia

 a
u

to
r

iz
a

d
a

.

4

7. “Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos,” Com essa citação, o físico 
americano Robert Oppenheimer saudou o cogumelo de fogo que brilhou às 5 horas e 30 
minutos da manhã, no deserto no Novo México, no dia 16 de julho de 1945. A explosão 
assinalava o sucesso da missão que consumira todos os momentos da vida do físico 
durante três anos: a produção da primeira bomba atômica.”

Fonte: Revista Galileu. Disponível em:  
<http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT1004229-1706-1,00.html>. Acesso em: 13 fev. 2011.

• Onde e em que circunstância a bomba atômica foi utilizada pela primeira vez com fins 
militares? Quais foram as consequências?

8. A respeito da Guerra Fria, responda às questões.

a) Explique as divergências ideológicas existentes entre os Estados unidos e a união 
Soviética. 

b) por que a Guerra Fria não pode ser considerada um conflito no sentido militar
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9. Leia a manchete e, em seguida, faça o que se pede.

“Homens chegam ao espaço, mas não se entendem na terra”.

Jornal do Brasil, 31 de dezembro de 1961.

relacione a manchete publicada no Jornal do Brasil, em 1961, com a Guerra Fria e a 
corrida espacial.

10.  Observe a imagem.

a) Como são chamadas as pessoas que aparecem na imagem? 
Explique, com suas palavras, a condição delas.

b) Qual é a relação entre o grande número de conflitos existentes no mundo hoje 
e o crescente número de refugiados?

refugiados vindos do Congo, 
em campo na  Vila de Busanza, 
Kisoro em uganda, 2008
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11. Leia o texto e responda às questões.

ONU vê risco de conflito em 46 países por causa da água

Para Organização das Nações Unidas, recurso será causa número 1 de guerras na África 
até 2030
Água. Esse será um dos principais motivos que levarão países e grupos armados a 
entrarem em conflito nos próximos 25 anos. O alerta é da Organização das Nações 
Unidas, que, num estudo preparado para o Dia Mundial da Água, aponta que o acesso à 
água será a causa número 1 das guerras na África até 2030, principalmente em regiões 
pobres que compartilham rios e bacias. “Identificamos 46 países, onde vivem 2,7 bilhões 
de pessoas, nos quais há alto risco de crises relacionadas à água provocarem conflitos 
violentos”, diz o secretário-geral da ONU, Ban-Ki-Moon, num artigo publicado. [...]

Fonte: Estadão On-line. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080320/not_
imp143249,0.php>. Acesso em: 13 fev. 2011.

a) Explique por que a água será um dos principais motivos que levarão países e grupos 
armados a entrar em conflito. 

b) Quais são as principais causas da maioria dos conflitos existentes no continente africano 
nos dias atuais? Qual é a relação desses conflitos com o imperialismo europeu?

12. A respeito do conflito entre árabes e israelenses, analise as afirmativas e marque 
verdadeiro (V) ou falso (F).

a) as guerras que ocorreram a partir de 1948 entre árabes e israelenses deixaram o povo 
judeu sem seu território. (   )

b) intifada é o nome dado à reação popular contra a ocupação israelense da Faixa de Gaza e 
da Cisjordânia. (   )



C
ó

p
ia

 a
u

to
r

iz
a

d
a

.

7

c) a criação do Estado de israel recebeu o apoio dos países árabes, assim como o dos 
demais países do mundo. (   )

d) o conflito entre árabes e israelenses está relacionado à disputa por um território e envolve 
questões políticas, econômicas e religiosas. (   )

e) o plano de partilha da palestina, feito pela oNu em 1947 e aprovado em 1948, dividiu a 
palestina em dois Estados, um árabe e outro judeu. (   )

13.  Associe cada uma das manchetes a seguir ao tipo de ação terrorista.

(1) “Al Qaeda sequestra turista italiana na Argélia”. 
(O Estado de São Paulo, 4/2/2011)

Fonte: Estadão On-line. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,al-qaeda-sequestra-
turista-italiana-na-argelia,675311,0.htm>. Acesso em: 13 fev. 2011.

(2) “ETA explode um carro-bomba em Vizcaya, no norte da Espanha”. 
(O Estado de São Paulo, 19/5/2008)

Fonte: Estadão On-line. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,eta- 
explode-um-carro-bomba-em-vizcaya-no-norte-da-espanha,174838,0.htm>. Acesso em: 13 fev. 2011.

(3) “Bombas caseiras em caixas de correio na Califórnia”. 
(O Estado de São Paulo, 10/11/2003)

Fonte: Estadão On-line. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/arquivo/mundo/2003/not20031110p33287.htm>. Acesso em: 13 fev. 2011.

(  ) terrorismo de caráter separatista, para a criação de um novo Estado.

(   ) terrorismo internacional, praticado por grupos fundamentalistas islâmicos.

(   ) terrorismo doméstico, aparentemente sem motivação política. 

14. O trecho a seguir é uma transcrição de parte da fala do Ministro da Marinha, Augusto 
Rademaker, na reunião que discutiu o estabelecimento do Ato Institucional n. 5, no Brasil, 
em 1968. Leia-o com atenção.

 Nós não temos que debater juridicamente, legalmente ou constitucionalmente a 
questão. Porquanto, lá no Congresso, os atos que se passaram não foram apenas de 
palavras, foram de ofensas a uma instituição, e não a uma pessoa. A instituição da 
democracia, creio que não fica defendida assim, e os meios de repressão não têm defesa 
por esta Constituição.
 Nós temos tentado, como foi iniciado pelo excelentíssimo senhor ministro da Guerra, 
o processo, e não há repressão. Não houve, pelo menos no papel, uma repressão. Eu 
julgo que por essa situação o que se tem que fazer é realmente uma repressão, acabar 
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com estas situações que podem levar o país, não a uma crise, mas a um caos que não 
sairemos. É oportuno, portanto, fazer qualquer Ato Institucional como este, e o recesso 
ao meu ver não requer estado de sítio por enquanto. O recesso é que vai dar valor, 
justamente, a esta repressão. Essa é a minha opinião.

Fonte: Folha On-line. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento 
/hotsites/ai5/reuniao/index.html>. Acesso em: 13 fev. 2011.

a) Explique o que foi o ai-5.

b) Qual era posição do Ministro da Marinha em relação ao estabelecimento desse 
ato institucional? Você concordaria com ele? Justifique.

c) por que o ai-5 pode ser relacionado com o terrorismo de Estado?

15. O Sionismo foi um movimento que teve início na Europa, no século XIX, e defendia a 
criação de um Estado judeu. Esse movimento ganhou força com o fim da Segunda Guerra 
Mundial, quando o mundo, sensibilizado com as atrocidades sofridas pelos judeus, 
passou a apoiar a criação do Estado de Israel. 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, responda:

a) Explique a situação dos judeus no período da Segunda Guerra Mundial.

b) de que maneira a situação vivida por esse povo, nesse período, contribuiu para a criação 
do Estado judeu?




