
 

 

Corumbá, 20/07/2020 Nota / Visto 

Aluno (a):  

 

 

Série: Escolher um item.Do Ensino Médio - Turma: "A"/"B"/"C" 

Professor (a): Éder Lopes Zanella 
Disciplina: Geografia 

ATIVIDADE AVALIATIVA P1 – Tema: “ Estados Nacionais e Ordens Mundiais & Colonização na América “ 

1ª ) – Explique o conceito de espaço vital, segundo o geográfo alemão Friedrich Ratzel: ( 1.0 ) 

R:_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2ª ) - A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos 
para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, observe o 
conceito a seguir:( 1.0 ) 

 
“É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas 
que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população.” 

A que conceito refere-se a afirmação acima? 

a) Território  b) Nação  c) Estado  d) Governo  e) País 

 
3ª )–Cite e explique o objetivo das colonizações de povoamento: ( 1.0 ) 
R:_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4ª ) - Nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam 
tanto a ocupação e o povoamento como a organização da produção do açúcar, com fins comerciais. 
Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a Coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos.( 1.0 ) 
 
a) Dividiu o território em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários, que, por sua vez, distribuíram as terras em 
sesmarias a homens de posses que as demandaram. 
b) Vendeu as terras brasileiras a senhores de engenho já experientes, que garantiram uma produção crescente de 
açúcar. 
c) Dividiu o território em governações vitalícias, cujos governadores distribuíram a terra entre os colonos 
portugueses. 
d) Armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território e regulamentou um uso equânime e 
igualitário da terra entre colonos e índios aliados. 
e) Distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores e criou engenhos centrais que garantissem a 
moenda das safras de açúcar durante o ano inteiro. 
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5ª ) – O que significa pertencimento ao lugar ?( 1.0 ) 

R:_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6ª ) - “Moro num país tropical, abençoado por Deus 
           E bonito por natureza, mas que beleza 
           Em fevereiro (em fevereiro) 
           Tem carnaval (tem carnaval)”. 

(JOR, J. B. ; SIMONAL, W. País Tropical. Intérprete: Jorge Ben Jor). 
 
Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho acima está, em uma perspectiva geográfica, 
 
a) correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra. 
b) incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a área do país. 
c) correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. 
d) incorreto, pois não existe o “clima tropical” na classificação climática do Brasil. 
 
7ª ) – Como se organizava o Manufacturing Belt? ( 1.0 ) 
R:_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
8ª ) - Não é correto afirmar que o subdesenvolvimento é uma ausência de desenvolvimento, mas, sim, a 
incompletude deste. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um país é ou não é subdesenvolvido. As 
afirmativas abaixo correspondem a esses critérios, exceto:( 1.0 ) 
 
a) Problemas sociais. 
b) Expectativa de vida elevada. 
c) Baixos índices de industrialização. 
d) Dependência econômica e tecnológica. 
e) Problemas com infraestrutura. 
 
9ª ) – Explique a frase sobre o neocolonialismo sobre a África: ( 1.0 ) 
 “ O neocolonialismo manifestou-se igualmente através de protetorados. “ 
R:_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
10ª ) - Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período homogêneo 
único na história do mundo. (…) dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a 
história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS. 
(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras,1996) 
 
O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser definido como aquele momento histórico em que houve: ( 1.0 ) 
 
a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. 
b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética Stalinista, durante os anos 30. 
d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. 
e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

Que Deus continue abençoando você e sua família  -  BOA PROVA !!! 

https://descomplica.com.br/artigo/mapa-mental-o-fim-da-urss/43Z
https://descomplica.com.br/artigo/exercicios-segunda-guerra-mundial/4zQ


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


