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1 – Por que as temperaturas na porção setentrional da Rússia podem ficar
tão baixas?

2–

Comente sobre as principais potências econômicas as UE e também sobre os
países que mais sofreram com a crise econômica que ocorreu nos últimos
anos.

3 - Quais são as unidades políticas que formam o Reino Unido?

4 – Entre os países quem fazem parte do Reino Unido, qual teria o maior
papel de liderança? Explique sua resposta.

5 - Nestes tempos de globalização econômica, a China chama a atenção do
mundo em função do seu imenso mercado consumidor e de um sistema
político - econômico peculiar, denominado por alguns estudiosos "socialismo
de mercado".
Apresente duas razões que justifiquem a utilização do termo "socialismo de
mercado" para definir a situação chinesa.

6 - A Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações. As
atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas. Nesse
sentido, indique os principais elementos da economia asiática.

7 - Por que a densidade demográfica no Japão é tão elevada?

Observe a imagem e responda as questões 8 e 9.

8 - Identifique o fenômeno retratado na ilustração que provocou estragos e
muitas mortes no Japão e na Indonésia nos últimos anos.

9 – Qual a explicação para a ocorrência do fenômeno?

10 –

A imagem mostra um sistema de produção desenvolvido no Japão que
revolucionou o processo de organização e metodologia da indústria. Qual o
nome do modelo de produção descrito? Cite suas características.
De acordo com as características do Oriente Médio, responda as questões 11,
12, 13 e 14.

11 – O que significa dizer
hidroconflitivas? Explique.
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12 – O Oriente Médio se destaca mundialmente por ser um ponto estratégico
da geopolítica. Comente sobre seus principais aspectos que levam a esta
análise.

13 – Qual o país que possui terras nos continentes europeu e asiático, que
vem sendo porta de entrada de muitos refugiados em direção a Europa?

14 – Qual a importância da cidade de Jerusalém para as religiões
monoteístas universais?

15 - O Oriente Médio é uma área estratégica do mundo atual, não só por ser
uma região de passagem entre a Europa, a Ásia e a África, mas também por
possuir mais da metade das reservas de petróleo do mundo. Esta riqueza não
está igualmente distribuída pelos países que o constituem.
Considere estas informações e responda.
Quais os países do Oriente Médio que possuem as maiores reservas de
petróleo? Por que a maioria de suas populações não se beneficia igualmente
das divisas geradas por este importante recurso?

