
REVISÃO DE GEOGRAFIA – I UNIDADE 

1. Qual é a importância da geopolítica para os países? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Quais foram os acontecimentos que determinam o fim do mundo bipolar? Explique 

como ocorreu essa mudança no cenário mundial. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Que fatores levaram os Estados Unidos a se tornar a principal potência mundial a 

partir da década de 1990?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Com base no capítulo, escreva no caderno um texto explicado o que você entender 

por globalização. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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5. Cite um aspecto positivo e um aspecto negativo da atual globalização. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. O BRAZIL QUEM USA SOU EEUU. 

Essa frase, retirada de um grafite de parede de uma cidade brasileira, é uma crítica: 

a) à crise nas escolas públicas brasileiras. 

b) ao alto índice de analfabetismo da sociedade. 

c) à obrigatoriedade do ensino do Inglês nas escolas. 

d) à influência da cultura norte-americana no Brasil. 

e) ao excessivo número de filmes norte-americanos na televisão. 

7. Que fatores estimularam a expressão das empresas multinacionais pelo mundo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Explique em que contexto histórico a ONU foi criada?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Você considera importância a atuação da ONU no mundo de hoje? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Sobre a ONU e a sua atuação na esfera planetária, coloque V para as alternativas 

verdadeiras e F para as falsas. (0,5)  

a) (    ) Cabe a ONU garantir a manutenção da paz mundial por meio de organismo de 

cooperação, como OMC,FAQ e FMI. 

b) (    ) Essa organização tem sua sede em Nova York e possui como instância superior 

o Conselho de Segurança da ONU, que tem membros permanentes apenas países da 

Europa Ocidental e Oriental.  



 

 


