
        

 

2º - ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO – 3º TRIMESTRE 

GEOGRAFIA – PROF. HÉLITON 

 

1) No mapa, está destacada a região habitada pelos __________, que buscam construir um estado 

nacional. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Tchetchenos.  

B) Ossétios.  

C) Curdos.  

D) Tibetanos.  

E) Palestino 

 

2) Entre outros desdobramentos provocados pela chamada Primavera Árabe, iniciada no final de 2010, 

podemos citar 

A) a deposição de governantes na Líbia e no Egito e o início de violenta guerra civil na Síria.  

B) a democratização política na Argélia e a instalação de regimes militares no Barein e na Jordânia.  

C) o surgimento de regimes islâmicos no Irã e na Tunísia e a queda do governo pró-Estados Unidos 

no Líbano.  

D) o controle do governo da Arábia Saudita por grupos islâmicos fundamentalistas e o fim do apoio 

russo ao Iraque.  

E) o fim dos conflitos religiosos no Iêmen e no Marrocos e o aumento do preço do petróleo no mercado 

mundial. 

 

3) Com certeza não existe outro ícone maior da dificuldade de convivência humana do que a cidade 

de Jerusalém. Fundada há 3.000 anos, era um projeto. Seu nome o revelava: “cidade da plenitude” ou 

“cidade da paz”. E o projeto deu certo. Não exatamente por ter trazido a paz em sua história, muito 

pelo contrário, mas por ter sintetizado a dificuldade humana em obtê-la. Jerusalém se transformou em 

símbolo de triunfo, e se há algo que a paz não é, é ser fruto do triunfo. 
(Folha de São Paulo — 07/08/2000) 

Sobre o assunto é INCORRETO afirmar que:  

A) o “triunfo” referido no texto diz respeito às vitórias militares que resultaram na supremacia de 

Israel, que inviabilizou a instalação de um Estado Palestino na região. 

B) a “dificuldade de convivência humana” refere-se aos constantes conflitos entre as populações de 

origem árabe e judaica que habitam a região. 

C) a afirmação “o projeto deu certo” refere-se convivência pacífica e harmônica em Jerusalém entre 

os praticantes das três grandes religiões monoteístas: o Judaismo, o Cristianismo e o Islamismo. 

D) “Se há algo que a paz não é, é ser fruto do triunfo”, significa que a hegemonia israelense na região 

gerou frustrações na população de origem árabe, provocando atos terroristas. 

E) o texto todo reflete a preocupação provocada pelas dificuldades de se encontrar uma solução 

pacífica para o problema palestino. 

 



        

 

4) O movimento sionista surgiu no final do século 19, movido pelo apelo religioso de retorno à 'Terra 

Prometida', em referência à colina de Sion em Jerusalém. A proposta era construir colônias judaicas 

na Palestina, que então já contava com 600 mil habitantes. Ou seja, não se tratava de uma terra 

despovoada, mas de um povo lá estabelecido há mais de 12 séculos. 
BOULOS, G. A Palestina apagada do mapa. Folha de S. Paulo. 31 jul. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos>. Acesso em 14 ago. 2015. 

O episódio histórico acima mencionado reverberou em uma das mais intensas disputas geopolíticas 

atuais. A origem dessa disputa deve-se: 

A) à eclosão da Guerra dos Seis dias, na década de 1960. 

B) à fundação da organização militar Al Fatah, na década de 1950. 

C) à criação do Estado de Israel, na década de 1940. 

D) à ofensiva dos países árabes na Guerra do Yom Kippur, na década de 1970. 

E ) à elaboração do plano de partilha da Palestina por EUA e URSS, na década de 1930. 

 

5) A Caxemira é um dos focos de conflito na atualidade. Ela é o pivô de uma disputa entre os seguintes 

países: 

A) China e Índia. 

B) Paquistão e China. 

C) Paquistão e Índia. 

D) Índia, Paquistão e Afeganistão. 

E ) China, Índia e Paquistão. 

 

6) Com relação à disputa pela Caxemira, entre Índia e Paquistão, que segue sem solução, considere as 

afirmações abaixo. 

I. A origem desse conflito deve-se à implantação de fronteiras inteiramente artificiais, desenhadas 

pelos britânicos em sua fase imperialista do século XIX. 

II. Facções fundamentalistas islâmicas, que são maioria no território indiano, desafiam os dirigentes 

paquistaneses, alinhados com os E.U.A. e as potências europeias. 

III. Bangladesh, ex-Paquistão Oriental, apoia integralmente o Paquistão, já que a Índia busca também 

anexar essa região ao seu território, em virtude da unidade religiosa de ambos. 

IV. O mundo teme a ofensiva da Índia na conquista da área em disputa, uma vez que o poderio bélico 

nuclear hindu é único na região e poderia destroçar as forças paquistanesas. 

Então: 

A) apenas I e II estão corretas. 

B) apenas II e III estão corretas. 

C) apenas II está correta. 

D) apenas I está correta. 

E) apenas II e IV estão corretas. 

 

7) Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles 

se caracteriza pela luta para a criação de um Estado Nacional que abrigaria aquela que é a maior nação 

sem pátria do mundo. O texto se refere: 

A) aos Curdos, que lutam pela criação do Curdistão. 

B) aos Turcos, que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco-Otomano. 

C) aos povos da Mesopotâmia, que lutam em uma guerra civil sem trégua para a criação de seu 

território. 

D) aos povos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA buscam a independência de seu 

território. 

E) aos palestinos, que até hoje não possuem seu Estado e território reconhecidos pela comunidade 

internacional. 

 

 



        

 

8) Índia e Paquistão disputam a região da Caxemira desde 1947. Os intensos conflitos armados entre 

esses países os levaram a uma acirrada corrida armamentista que culminou com a sua entrada no grupo 

de países detentores de armas nucleares. As causas dos conflitos na região da Caxemira estão 

relacionadas 

A) ao imperialismo francês, que colonizou a região e juntou povos com diferentes religiões e culturas. 

B) A sua posição geográfica estratégica, localizada no sul da Índia, sendo a principal rota marítima 

das grandes embarcações. 

C) As diferenças religiosas entre a Índia, de maioria hindu, e a região da Caxemira, de maioria 

muçulmana. 

D) As rivalidades milenares entre povos paquistaneses, de origem báltica, e os indianos de origem 

muçulmana. 

E) A presença de fartas reservas de petróleo, que torna a região estratégica para o desenvolvimento da 

Índia. 

 

9) Sobre o assunto abordado na notícia a seguir, analise as seguintes afirmativas: 

I. O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas complexas, relacionadas à 

posse de territórios. Os palestinos reivindicam um Estado próprio e soberano. 

II. Os Estados Unidos se posicionam como mediadores de uma possível solução em que Israel possa 

existir pacificamente com um novo Estado palestino, criado nos territórios da Síria e do Iraque. 

III. O plano de Partilha da Palestina foi aprovado em 1945, tendo o território judeu sido reconhecido 

em 1946, quando a criação do Estado da Palestina e do Estado de Israel foi oficialmente instituída. 

IV. Com a derrota da guerra de 1945, cerca de meio milhão de judeus e palestinos foram obrigados a 

deixar a terra onde viviam para se refugiarem na Arábia Saudita e na Síria. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

A) I. 

B) II. 

C) I e III. 

D) III e IV. 

E) I, II, III e IV 

 

10) Sobre a África, analise as seguintes afirmativas. 

I. As primeiras eleições multirraciais da África do Sul, em 1960, encerraram o apartheid e inauguraram 

a democracia no país. 

II. Foi retalhada em territórios coloniais a partir do Congresso de Berlim (1884-1885). 

III. A crise africana tem raízes políticas e devastadoras consequências econômicas. A essência do 

problema é a falência dos Estados. 

IV. A Guerra Fria teve pouco impacto na evolução política dos Estados africanos. 

São corretas: 

A) apenas I e II  

B) I e III 

C) II e III  

D) III e IV 

E) I, II e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

11) Sobre a tensão envolvendo a China e Taiwan, assinale a alternativa correta :  

A) Taiwan é uma base militar norte-americana, mas se nega a deixar o território chinês, se separando 

por pressão dos norte-americanos  

B) A população de Taiwan se rebelou quando a China se abriu ao capitalismo, e instituíram uma 

república socialista, aos moldes da Coréia do Norte. 

C) A China isolou a população islâmica em Taiwan, que quer se separar por motivos étnicos e 

religiosos. 

D) Após a anexação do Tibete, a China deportou a população Budista para Taiwan, causando conflitos 

separatistas.  

E) Após a Revolução socialista, opositores deste regime se refugiaram na Ilha de Formosa e fundaram 

Taiwan. A China reivindica o território. 

 

12) O território de Hong Kong foi devolvido à China em 1997. Este importante centro comercial e 

financeiro manteve-se como uma colônia entre 1898 e 1996, pertencente 

A) à Rússia. 

B) à França. 

C) ao Japão. 

D) aos Estados Unidos. 

E) à Grã-Bretanha. 

 

13) Observe o mapa abaixo 

 
A cidade asiática, assinalada no mapa com o número 1 , foi recentemente incorporada à China e era 

administrada, até julho de 1997, por um país europeu, tornando-se um grande centro financeiro do 

mundo capitalista. Assinale a alternativa que apresenta os nomes desta cidade e do país europeu 

envolvido com o seu desenvolvimento econômico: 

A) Cingapura; França. 

B) Seul; Holanda. 

C) Pequim; Bélgica. 

D) Hong Kong; Inglaterra. 

E) Taiwan; Espanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

14) Leia a matéria: 

China suspende comunicação com Taiwan por tensão com novo governo 

A China suspendeu as comunicações com Taiwan e justificou a decisão com o fato de a nova 

presidente da ilha nacionalista ter optado pela abstenção de proclamar sua adesão ao princípio de 

“apenas uma China”. 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/china-suspendecomunicacao-com-taiwan-por-tensao-com-novo-governo.html>. Acesso em 25 jun. 2016. 

A razão do protesto de Pequim se deve ao seguinte fato: 

A) Apesar de Taiwan ser reconhecida pela ONU como Estado independente desde 1971, a China não 

aceita esse fato. 

B) Taiwan, ex-possessão britânica, foi devolvida à China em 1997 pelo Reino Unido, mas a ilha não 

aceita a reintegração.  

C) A maioria dos países não considera a China um Estado autônomo, mas sim Taiwan.  

D) Taiwan declarou recentemente sua independência e foi reconhecida pela maior parte dos países 

asiáticos.  

E) A China continental considera Taiwan uma extensão de seus domínios e não aceita a autonomia da 

ilha. 

 

15) A partilha do continente africano no final do século XIX pelos colonizadores europeus criou as 

chamadas fronteiras artificiais. Grande parte destas fronteiras foi mantida após o processo de 

independência dos países africanos. Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, é 

correto afirmar. 

A) A definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos étnicos, muitos 

deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não respeitando as suas 

diferenças. 

B) Com o processo de descolonização da África e a manutenção das fronteiras artificiais, 

intensificaram-se os conflitos pela disputa entre os países mais industrializados e os menos 

desenvolvidos. 

C) Dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as Grandes Guerras Mundiais, os Estados 

Unidos e a União Soviética, interessados em aumentar sua influência no continente africano, 

financiaram e estimularam os conflitos. 

D) Além das fronteiras artificiais, outros fatores que têm motivado os conflitos dentro do território 

africano são os de ordem socioeconômica (pobreza e epidemias) e ambiental (desertificação e estresse 

hídrico). 

E) As fronteiras artificiais foram traçadas pelos Homens, que sempre fizeram a maior justiça possível. 

Após o processo de independência dos países africanos, essas fronteiras foram mantidas. 
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