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1) Leia o trecho da música, O meu Lugar de Arlindo Cruz: 
 

O meu lugar 

 
O meu lugar 

É cercado de luta e suor 
Esperança num mundo melhor 

E cerveja pra comemorar 

 
O meu lugar 

Tem seus mitos e Seres de Luz 
É bem perto de Osvaldo Cruz, 

Cascadura, Vaz Lobo e Irajá 
 

O meu lugar 

É sorriso é paz e prazer 
O seu nome é doce dizer 

Madureiraaa, lá lá laiá, Madureiraaa, lá lá laiá 
 

Ahhh que lugar 

A saudade me faz relembrar 
Os amores que eu tive por lá 

É difícil esquecer 
 

Doce lugar 

Que é eterno no meu coração 
E aos poetas trás inspiração 

Pra cantar e escrever 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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A letra demonstra claramente o conceito de Lugar, objeto de estudo da Geografia. 

 

Essa afirmativa está correta? Justifique sua resposta. 
 

2) Leia o fragmento da música, e descreva à categoria geográfica utilizada: 

SAMBA DO AVIÃO 

Composição: Antônio Carlos Jobim 

Eparrê 
Aroeira beira de mar 

[...] 
Vejo o Rio de Janeiro 

Estou morrendo de saudades 
Rio, seu mar 
Praia sem fim 

[...] 
Este samba é só porque 
Rio, eu gosto de você 
A morena vai sambar 

Seu corpo todo balançar 
[...] 

Aperte o cinto, vamos chegar 
Água brilhando, olha a pista chegando 

E vamos nós 
Pousar... 

3) Leia o texto com atenção: 
 

 A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi 
construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os 
atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas praças e a distribuição deles no espaço compõem os 
elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer inalterados. 

MARTINS, D. et al. Geografia sociedade e cotidiano: fundamentos. Volume 01, 3ª ed. São Paulo: escala 

educacional, 2013. p.27 

Que tipo de paisagem é descrita, natural ou cultural? Justifique sua resposta. 

 
4) A Geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados 

erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como equivalente ao de 
paisagem, entre outros. 

 

Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, descreva o que é um território. 
 

5) Leia a afirmativa: Se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias, ou seja, semelhança entre 
seus elementos. 

 

A afirmativa descreve qual conceito dentro da Geografia? 
 

6) Leia: 
 

 
A diversidade regional no mundo 

 O mundo é regionalmente diverso, cada região do espaço geográfico mundial apresenta diferentes 
nuances naturais e socioeconômicas. Cada território, dentro dos limites de suas fronteiras, apresenta 

características geográficas próprias, mesmo considerando-se o avanço da globalização e uma Nova Ordem  
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Mundial que ora se consolida. [...] Anteriormente, a ordem mundial, era tida como dicotômica ou dualista, ou 

seja, predominava a oposição entre o bem e o mal, entre o capitalismo e o socialismo. Atualmente, a nova ordem 
é pluralista, ou seja, possui várias frentes de oposição, como ricos/pobres; cristãos/muçulmanos (islâmicos); 

interesses mercantis/consciência ecológica, etc. Nos dias atuais, novos processos de reconfiguração espaço-
territoriais ocorrem no mundo, a maioria deles resultantes de conflitos étnicos-culturais, antes latentes e que 

agora se exarcebaram, neste período pós-Guerra Fria. 

(Adaptado de Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e um novo olhar geográfico sobre o mundo. 

MOREIRA Rui. Revista eletrônica de Ciências humanas e sociais. Acessado em 22/09/2008) 

Explique como surgiu a Nova Ordem Multipolar. 

 
7) Analise a tirinha a seguir: 

 

 
 

Podemos relacionar a tirinha a Corrida Armamentista? Justifique a sua resposta. 
 

Observe a charge e responda as questões 8 e 9: 
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8) O que foi a Guerra Fria? 
 

9) O que foi a divisão Leste x Oeste? 

 
10) O Capitalismo se consolidou durante a Revolução Industrial, trazendo como principais características a 

economia de mercado, a busca do lucro, predomínio de propriedades privadas, entre outras. Mas também, gerou 
alguns problemas. Cite e explique dois problemas derivados do capitalismo. 

 
11) Com base na imagem, explique o conceito de Globalização. 

 

 
 
Leia a reportagem abaixo e responda as questões 12 e 13: 

 
 A Fundação Dom Cabral (FDC) divulga nesta terça-feira (10/10) os resultados do Ranking FDC das 

Multinacionais Brasileiras 2017 e do Ranking de Internacionalização de Franquias Brasileiras – pesquisa que 

elenca as empresas brasileiras mais internacionalizadas e explora aspectos da gestão do conhecimento destas 
empresas, que estão presentes em 87 países do mundo. O estudo, que chega ao seu 12º ano, detalha o 

desempenho e expectativas futuras das multinacionais e franquias brasileiras, e aponta tendências quanto à 
expansão, estabilidade ou retração das operações nos próximos anos. 

http://envolverde.cartacapital.com.br/multinacionais-brasileiras-avancam-no-exterior-revela-ranking-elaborado-
pela-fundacao-dom-cabral/ 

 

12) O que são as multinacionais? 
 

13) Aponte duas vantagens para os países subdesenvolvidos que possuem as multinacionais. 
 

 

14) Analise o mapa: 
 

 
 
Os países em destaque podem ser classificados em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Justifique a sua 

resposta. 
 

15)  Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um acordo internacional diplomático 

entre nações consideradas emergentes. 
 

Por que esses países são considerados emergentes? 


