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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
1: Apresente as diferenças entre os povos bascos  e os povos catalães, ambos espanhóis. ( 10 ) 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
  
2: “Os países nórdicos, como Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia, apresentam índices elevados de 

desenvolvimento humano, pois nestes países o ideal é a forte atuação do Estado, que se destaca por um 
Estado de bem-estar social” 

 Assinale nas alternativas abaixo o nome da região europeia, a qual se refere o fragmento de texto acima: (10) 
 ( A ) SETENTRIONAL      ( B ) ORIENTAL       ( C ) OCIDENTAL      ( D ) MERIDIONAL 
 
3: “Os países desta região europeia possuem o litoral recortado por penínsulas e ilhas ao longo do mar 

Mediterrâneo, que ao longo da história floresceram inúmeras e grandiosas civilizações, com passados 
milenares”. 

  Assinale nas alternativas abaixo o nome da região europeia a que se referem as características no fragmento de 
texto acima: ( 10 ) 
 ( A ) OCIDENTAL     ( B ) SETENTRIONAL    ( C ) MERIDIONAL     ( D ) ORIENTAL 
 
4: “Nas últimas décadas, os países desta parte da Europa passaram por transformações importantes no curso 

recente da história mundial, principalmente a partir dos anos 90, pois as nações desta região estavam 
vivendo um momento de transição e adoção de um novo sistema econômico, ou seja, passando de um 
sistema estatal ( socialismo ) para um sistema de mercado livre ( capitalismo )”. 

 Assinale nas alternativas abaixo o nome da região europeia a qual se refere o fragmento de texto acima: (10) 
 ( A ) MERIDIONAL      ( B ) SETENTRIONAL     ( C ) ORIENTAL     ( D ) OCIDENTAL 
 
5: “ Essa região da Europa é o coração econômico do continente, porque contém dentro deste espaço as duas 

grandes forças da União Europeia, a França e a Alemanha, sendo então as duas maiores economias da 
chamada Zona do Euro” 

 Assinale nas alternativas abaixo o nome da região europeia a qual se refere o fragmento de texto acima: (10) 
 ( A ) ORIENTAL       ( B ) OCIDENTAL      ( C ) SETENTRIONAL     ( D ) MERIDIONAL 
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6: A ONU disse, neste domingo (22.10), que o número de refugiados rohingyas já ultrapassa os 600 mil. [...] A 
ONU classificou a situação como uma “emergência humanitária crítica” e afirmou que os refugiados, após 
esgotarem seus recursos na viagem, dependem de ajuda para comer e sobreviver. 

 O grupo rohingya: ( 10 ) 
 a) vive no Iêmen e se tornou perseguido por não renunciar à religião budista. 
 b) tem procurado se estabelecer no sul da Europa onde vive em campos de refugiados. 
 c) é uma minoria muçulmana perseguida que vive em Mianmar, país do sul da Ásia.  
 d) ocupa parte do Afeganistão, mas tem perdido as terras para os radicais Talibãs. 
 e) vive ao norte da Índia e constitui minoria tratada como estrangeira em suas próprias terras. 
 
7: O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela ONU, avalia com mais precisão as condições humanas e 

sociais de um país. 
 Assinale a alternativa que apresente os indicadores utilizados na determinação do IDH. (10) 
 a) Consumo de calorias, taxa de analfabetismo, número de médicos por 1.000 habitantes. 
 b) Renda per capita, escolaridade, taxa de alfabetização entre adultos e expectativa de vida ao nascer. 
 c) Taxa de fecundidade, PIB por habitante, população empregada no setor primário. 
 d) Taxa de mortalidade infantil, valor do salário mínimo, taxa de natalidade. 
 e) Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. 
8: Explique o que é o Coeficiente GINI? ( 10 )’ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
9: É a região composta por China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Mongólia, Hong Kong e Macau 

caracterizada como a sub região asiática do extremo oriente , é correto considerar essa região como: ( 10) 
a) a mais povoada do continente 
b) a menos populosa do continente 
c) a menos povoada do continente 
d) a mais populosa do continente 
e) a menos populosa e menos povoada do continente 

 
10: Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Abrange um terço das partes sólidas da 

superfície da Terra e é responsável por abrigar quase três quintos da população mundial. A Ásia faz fronteira no lado 
ocidental com a África e com a Europa, e no lado oriental com o oceano Pacífico, a Oceania e, em menor proporção, 
com a América do Norte, pelo Estreito de Bering. O ponto extremo setentrional do continente está localizado 
no oceano Glacial Ártico. Por seu tamanho tão extenso o continente foi divido em algumas regiões. Tendo essas 
regiões em mente, as que representam economias fortes no cenário global são: ( Valor Total 1 ponto ) 
a) Ásia Meridional e Ásia Central. 
b) Ásia Central e o Extremo Oriente. 
c) Oriente Médio e o Extremo Oriente. 
d) Ásia Setentrional e Ásia Meridional. 
e) Ásia Meridional e o Sudeste Asiático 


