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Questão 1 

 
Fonte: www.mundogeo.com.br 

 

O processo de organização político-territorial dos estados nacionais é bastante dinâmico, na história das sociedades 
ocidentais. No caso brasileiro, a reordenação do seu espaço territorial poderá acarretar transformações expressivas no 
contexto da representação político-administrativa do país. A partir dessa afirmação, identifique e explique: 
 
a) um impacto político sobre o poder público brasileiro, na esfera federal, com a definição dos novos estados na ma-
crorregião Norte do país; 
 
b) um impacto sobre os recursos públicos dos estados nortistas do Pará e do Amazonas com a consolidação das novas 
organizações político-administrativas na região. 
 
Questão 2 
Proposta de criação de novos estados da federação 
 

 
Adaptado de TERRA, L. et al. Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 



 

 

 

/colegiopxsflamboyant - colegiopxsflamboyant.com.br    

 

2 

2008. 

Considere a hipótese de que todos os novos estados indicados no mapa sejam criados, sem que haja alteração nas 
regras de representação de deputados e senadores por unidade federativa. Explique o que ocorreria com o número de 
deputados federais e de senadores no Congresso Brasileiro. 
 
Questão 3 
A Geografia Política atual foca o interesse nos processos ligados às formas de gestão do território, examinando mais 
de perto as engrenagens da atividade estatal, formulando e pondo em prática políticas públicas territoriais. Assinale 
a(s) proposição(ões) que caracteriza(m) de forma CORRETA o entendimento dos movimentos geopolíticos na atuali-
dade. 
 
01. A China pode ser considerada um novo ator nas relações econômicas, políticas e militares, desbancando os Esta-
dos Unidos como “polícia do mundo”. 
02. As guerras travadas pelos Estados Unidos da América nos últimos anos (Iraque, Afeganistão etc.) têm surtido efeito 
positivo quanto à segurança mundial. 
04. Qualquer sociedade em qualquer tempo histórico estabelece determinados modos de relação com seu espaço, ou 
seja, valoriza-o. 
08. A União Europeia não tem medido esforços para a entrada da Turquia, pois esse país é estratégico para as pre-
tensões de expansão territorial da União Europeia na Europa e fora desse continente. 
16. Na maioria dos Estados é a institucionalização do poder político que determina a fixação de limites entre as socie-
dades-nações; por conseguinte, os conflitos se tornam cada vez mais internacionais. 
32. No mundo contemporâneo a dominação de um império não se dá apenas pela influência geográfica e/ou militar, 
mas também pela supremacia nas redes econômicas, pelos fluxos financeiros, pelas inovações tecnológicas, pelas 
trocas comerciais etc. 
 
Questão 4 
Nessa forma de organizar o Estado, o sistema habilita o governo central a representar as várias entidades territoriais 
que possuem interesses em comum – por exemplo, defesa, relações exteriores e comunicações – e permite que essas 
entidades mantenham suas próprias identidades, suas próprias leis, planos de ação e usos em diversos campos. 

Adaptado de GLASSNER, Martin I. Geografía política. Buenos Aires: Editorial Docencia, 2000. 
 
O texto remete a um elemento importante da organização das sociedades contemporâneas: a dimensão político-terri-
torial. No caso, a descrição feita no texto diz respeito ao seguinte tipo de Estado Territorial: 
 
a) misto 
b) federal 
c) unitário 
d) associado 
 
Questão 5 
Devemos admitir que estão ocorrendo mudanças muito importantes em relação ao papel do Estado. Finda a fase do 
capitalismo dominada pelo Estado do bem-estar social, pelo menos nos países centrais europeus, instaurou-se um 
período dominado pelo chamado capitalismo neoliberal em que o Estado foi instado a “encolher”, em detrimento do 
crescente poder das grandes corporações transnacionais. 

COSTA, Rogério Haesbaert da & PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova des-ordem mundial. São Paulo: 
Editora UNESP, 2006. Adaptado. 

 
A perda de poder do Estado nacional é explicada: 
 
a) pela formação e consolidação dos grandes organismos econômicos internacionais como a ONU. 
b) pela parceria com as maiores empresas estatais na criação de infraestruturas básicas. 
c) pela rigidez locacional das empresas junto com as políticas de consolidação da legislação trabalhista. 
d) pelo aumento da autonomia empresarial que passou a comandar os circuitos financeiros. 
e) pelo movimento de estatização de empresas privadas alimentado pelas propostas neoliberais. 
 
Questão 6 
O Poder Executivo do Brasil tem como principal representante o presidente da República. Entre as 
principais funções do presidente, estão: 
 
1) exercer o comando supremo das Forças Armadas. 
2) nomear os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército e promover os oficiais-generais. 
3) vetar projetos de lei. 
4) decretar o estado de defesa, o estado de sítio ou a intervenção federal, nos termos da Constituição. 
5) remeter ao Congresso o plano de governo e o plano anual de investimentos. 
 
Estão corretas: 
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a) 1 e 4 apenas 
b) 2, 3 e 4 apenas 
c) 1, 3 e 5 apenas 
d) 2, 4 e 5 apenas 
e) 1, 2, 3, 4 e 5 
 
Questão 7 
No campo político, o nascimento do Estado moderno definiu o marco da centralidade territorial e institucional do poder 
político. Esta é certamente a instituição política mais importante da modernidade, responsável pela delimitação do 
território para o exercício do mando e da obediência, segundo normas e leis estabelecidas e reconhecidas como legí-
timas, sendo possível legalmente a coerção física em caso de desobediência. 

CASTRO, Iná Elias. Geografia e Política: Território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: 
Editora Bertrand Brasil, 2005. p. 111. 

Sobre as origens e características do Estado, é correto afirmar: 
 
a) A emergência do processo de globalização, com o fim das fronteiras rígidas, faz que influências econômicas, cultu-
rais e militares tornem legítimo o exercício da soberania em outros países, como é o caso dos EUA em relação ao 
Iraque e ao Afeganistão. 
b) O Estado moderno tem uma dupla origem: por um lado, as cidades-Estado da Grécia antiga e por outro, o ordena-
mento político-institucional do Império Romano. 
c) No processo histórico de consolidação de poder, o Estado moderno submeteu a sociedade civil sob seu controle, 
comprometendo a divisão entre esfera pública e privada. 
d) Estado e nação são dois conceitos imbricados, pois o território que compreende uma nação, compreende também 
um Estado nacional. 
e) O Estado continua sendo a instituição que detém soberania exclusiva sobre seu território, pois os organismos su-
pranacionais como a ONU não têm poder soberano. 
 
Questão 8 
Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que trata da organização do Estado brasileiro, dentre 
outras responsabilidades que competem à União, registra(m)-se: 
 
I. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 
II. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 
III. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 
IV. Terceirizar a execução dos serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira. 
 
Assinale 
 
a) se apenas o item I for correto. 
b) se apenas o item II for correto. 
c) se apenas os itens I e III forem corretos. 
d) se apenas os itens II e IV forem corretos. 
e) se apenas os itens I, II e III forem corretos. 
 
Questão 9 
No dia 3 de junho de 2012, os jornais estamparam a notícia dos 60 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Ela foi 
coroada chefe de Estado da Grã-Bretanha e dos países da Comunidade Britânica no dia 2 de junho de 1953. Assinale 
a alternativa que contém um acontecimento geopolítico ocorrido nos anos 1950, década em que a Rainha Elizabeth II 
assumiu o reinado. 
 
a) Ataque nuclear norte-americano ao Japão. 
b) Guerra da Coreia. 
c) Construção do Muro de Berlim. 
d) Criação da Opep (Organização dos países exportadores de petróleo). 
e) Dissolução da URSS. 
 
Questão 10 
Nas duas últimas décadas, o ordenamento geopolítico do mundo passou de uma ordem bipolar, para uma ordem 
multipolar. Caracterize cada uma dessas ordens, evidenciando seus atores e os fenômenos que foram responsáveis 
por essa transformação. 
 
Questão 11 
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo que trata da organização do Estado 
brasileiro, constituem-se como bens da União, dentre outros: 
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I. O mar territorial 
II. Os potenciais de energia hidráulica 
III. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo 
IV. As praias marítimas 
V. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países 
 
Estão corretos 
 
a) apenas I e III. 
b) apenas II, IV e V. 
c) apenas III, IV e V. 
d) apenas I, II e III. 
e) I, II, III, IV e V. 
 


