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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) consultada(s) para a 
realização da Atividade: 

10 e 11 

Data que foi postado o trabalho 03/12 

Data limite para entrega do trabalho 06/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professorjonatasarraes@gmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 
 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário estipulado no 
cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os direcionamentos 
indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail do professor (PRESTE 
BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em 
hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail 
especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo do 3º bimestre que o 
aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

 Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo Messenger do Facebook do 
Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

 Equipe CAQ 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Geografia - Professor(a): Jonatas 

4° Bimestre - 03/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 
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1 - “A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a 
economia num mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução 
e/ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países-membros”. 

(Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br.br/geografia/blocos-economicos.htm) 

 Com base na conceituação acima apresentada, assinale a alternativa que não apresenta um bloco 
econômico. 
 a) União Europeia  b) Mercosul  c) BRICS  d) CAN  e) NAFTA 
 
2 - A formação de Blocos Econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no 

mundo globalizado. Quais os principais objetivos da formação desses blocos? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
3 – O mapa a seguir apresenta quatro países sul-americanos destacados, essas nações compõem um bloco 

econômico, que é: 
a) Nafta 
b) Caricom 
c) Mercosul 
d) Alca 
e) Comunidade Andina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) É um cálculo cujo objetivo é medir a qualidade de vida de 
uma determinada população. Quais são os critérios estudados para obtermos as médias de IDH? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
5 - Considere a tabela abaixo, sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que é uma medida 

comparativa usada para classificar a qualidade de vida oferecida por um país aos seus habitantes. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br.br/geografia/blocos-economicos.htm
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Com base na tabela, considere as seguintes afirmações. 
 I - Cuba apresenta expectativa de vida, média de anos de escolaridade e rendimento per capita superiores 

aos do Brasil. 
 II - Brasil e Zimbábue apresentam, em média, a mesma escolaridade. 
 III - Zimbábue apresenta maior IDH em relação à Etiópia, devido à média de anos de escolaridade. 

Quais estão corretas? 
 a) Apenas I  b) Apenas II  c) Apenas III  d) Apenas II e III  e) I, II e III. 
 
6 - Nos últimos anos, por iniciativa da Organização das Nações Unidas, tem-se discutido a validade da 

aplicação de índices como o PIB - Produto Interno Bruto, a Taxa de Alfabetização e outros, na avaliação 
dos níveis de qualidade de vida da população. Em substituição a esses índices específicos e setorizados, 
a ONU propôs a utilização de um novo índice, mais complexo, que reflita, de modo integrado, os aspectos 
relativos a ECONOMIA, LONGEVIDADE e EDUCAÇÃO. 
Esse novo índice é: 
a) Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. 
b) Índice de Qualidade de Vida Agregado - IQVA. 
c) Índice de Desenvolvimento Sustentável - IDS. 
d) Índice de Desenvolvimento Econômico e Social Integrado - IDESI. 
e) Índice de Sustentabilidade Social - ISS. 

 
7 - O estudo das desigualdades de rendas no Brasil aponta de forma sistemática um elevado grau de 

desigualdade regional. O indicador usado para auferir o grau de concentração de renda, que consiste em 
um número entre zero (0) e um (1), em que 1 corresponde à completa desigualdade, é: 
a) Índice de Laspeyres. 

 b) Índice de Desenvolvimento Humano. 
 c) Índice de Gini. 

 d) Índice de Fisher. 
 e) Índice de Paasche. 

  
8 – Qual é a situação da América Latina em relação ao coeficiente de Gini?  

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
9 - Várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O apartheid foi uma política racial 

imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, restando à maioria da população, 
composta por negros, obedecer rigorosamente as leis separatistas. Em qual país da África foi implantado o 
apartheid: 

 a) Angola  b) Nigéria  c) Camarões  d) África do Sul  e) Jamaica 
 
10 - A repercussão negativa ao regime político racial instalado na África do Sul envolveu a maioria da 

população local (negros) e organismos internacionais como, por exemplo, a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Várias manifestações foram realizadas contra o apartheid, sendo o principal líder desses 
movimentos: 

 a) Mahatma Gandhi 
 b) Frederick de Klerk 

 c) Thabo Mbeki 
 d) Nelson Mandela 

 e) N.D.A. 

 
 
 


