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1-Os acontecimentos políticos ocorridos na Europa a 
partir de 1989 promoveram a reorganização de alguns 
países. Assim, é correto afirmar que: 
(01) Reapareceram como estados soberanos as Repúblicas 
Bálticas: Estônia, Letônia e Lituânia, que integravam a 
URSS desde a Conferência de Yalta. 
(02) A Albânia, país balcânico, agregou ao seu território a 
província de Montenegro, porção da antiga Iugoslávia. 
(04) A Alemanha reunificou-se com a anexação dos antigos 
reinos da Prússia e Boêmia. 
(08) A Tchecoslováquia teve seu território desdobrado em 
dois novos estados independentes: a República Tcheca e a 
República Eslovaca. 
(16) Surgiu a República da Moldávia, agregando porções 
dos territórios da antiga URSS, Polônia e Romênia. 
 
2-Em busca da auto-suficiência alimentar no início da 
década de 60, a "Europa dos 12" estimulou a agricultura 
através de fortes subsídios e o resultado, hoje, é a 
produção cada vez maior para um consumo em queda. 
Uma conseqüência significativa deste fato é a 
a) venda de gêneros agrícolas a preços abaixo do mercado 
para os países subdesenvolvidos. 
b) diminuição do fome generalizada em várias partes do 
mundo. 
c) tendência a queda dos preços dos produtos agrícolas 
em nível internacional, gerando crises. 
d) criação de mecanismos de redução das exportações de 
produtos alimentares. 
e) substituição das exportações de produtos industriais por 
produtos agrícolas para evitar a formação de estoques. 
 
3-Todas as alternativas apresentam aspectos que se 
aplicam à Europa da atualidade, EXCETO 
a) A configuração de duas Europas, a ocidental, 
privilegiada no plano econômico, e a oriental, 
empobrecida e atingida por crises políticas, sociais e 
econômicas e por conflitos armados. 
b) A liderança hegemônica político-militar e econômica, 
em âmbito mundial, contrariando as previsões de 
formação de uma economia polarizada pelos EUA e pelo 
Japão, após o desmantelamento da URSS. 
c) A ocorrência de manifestações, especialmente contra os 
imigrantes, acusados de consumir recursos destinados à 
solução de problemas sociais, em detrimento da 
população nativa dos países europeus que os acolheram. 

d) O aprofundamento e a extensão de experiências de 
integração econômica, iniciadas após a II Guerra Mundial, 
que, dado seu caráter supranacional, têm se apresentado 
como um modelo para a reestruturação política do mundo 
no século XXI. 
e) O ressurgimento de movimentos nacionalistas e 
separatistas, que se constroem nas diferenças étnicas ou 
religiosas e contrariam a versão de que esses são 
movimentos do passado ou de áreas menos desenvolvidas. 
 
4-A respeito da industrialização na Europa, é correto 
afirmar que: 
(01) Os países europeus, em geral, têm pequena 
dependência externa no seu abastecimento energético. 
(02) No vale do Reno, uma das causas da importância da 
industrialização é a ocorrência de jazidas de carvão. 
(04) A França, grande potência industrial, concentra a 
maior produção siderúrgica no Mercado Comum Europeu. 
(08) Em conseqüência da industrialização, o litoral do Mar 
do Norte transformou-se no mais ativo centro de 
atividades portuárias do mundo. 
(16) A região meridional da Itália é a mais desenvolvida do 
país devido à abundância de mão-de-obra e carvão. 
 
5-Quanto à atividade industrial na Europa Ocidental, é 
correto afirmar que: 
(01) O processo de industrialização da Grã-Bretanha 
apoiou-se no extrativismo mineral, a partir do qual se 
desenvolveram a siderurgia e a mecânica pesada. 
(02) A indústria siderúrgica alemã baseou-se nas reservas 
minerais de ferro e carvão do vale do Ruhr. 
(04) A indústria pesada francesa instalou-se meio século 
antes da inglesa, localizando-se na região do Mediterrâneo 
(08) Roma, Milão e Nápoles são os mais antigos centros da 
indústria metalúrgica italiana. 
(16) A atividade siderúrgica na Suíça e Áustria 
caracteriza-se pelo grande volume e produção de aço. 
 
6-O clima mediterrâneo no sul da Europa apresenta 
chuvas: 
a) de verão e vegetação estépica. 
b) escassas, bem distribuídas durante o ano, e vegetação 
de savanas. 
c) escassas, com máximas nos equinócios e florestas 
temperadas. 
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d) de inverno; temperaturas elevadas o ano todo e 
vegetação de savanas. 
e) de inverno, escassas, e vegetação de bosques, inclusive 
espinhentos. 
 
7-No mapa da Europa a seguir, assinale a alternativa que 
caracteriza a região destacada. 

 
 
a) O clima é influenciado pelos Alpes, as precipitações são 
intensas e responsáveis pela exuberante floresta. 
b) O inverno é ameno e úmido e a seca existe porque a 
região é influenciada pelas condições atmosféricas do 
Saara. 
c) O solo calcário e pedregoso permite a existência de 
riquezas minerais responsáveis pela principal atividade 
regional. 
d) Com vegetação degradada, apresenta amplitudes 
térmicas elevadas que facilitam a excelente produção 
agrícola. 
e) O inverno é longo, frio e seco e sua vegetação é 
formada por árvores resinosas que alimentam a indústria 
de papel. 
  
8-A Europa Oriental foi a região que apresentou as 
maiores transformações econômicas nas últimas décadas, 
ao adotar o regime socialista. Atualmente, a região vem 
passando por novas e profundas mudanças, sobretudo 
políticas. Sobre alguns países da região, podemos 
afirmar: 
 
I - HUNGRIA - Segundo a nova Constituição, promulgada 
em 23/10/89, o país passa a se chamar República da 
Hungria, democrática e pluralista, pondo fim a 40 anos de 
regime político de partido único. 
II - ALEMANHA ORIENTAL - A fuga de alemães orientais em 
direção ao Ocidente e manifestações de rua por reformas 
estão provocando mudanças no país de maior renda e de 
maior avanço econômico da Europa Oriental. 
III - POLÔNIA - O novo governo, dominado por 
representantes do sindicato Solidariedade, adotou um  

 
 
programa econômico, cujo objetivo é aplicar os 
mecanismos e as instituições de mercados, testados nas 
economias mais desenvolvidas do mundo capitalista. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
a) I 
b) II 
c) I e II 
d) II e III 
e) I, II e III 
 
9-Entre as grandes transformações políticas, econômicas 
e sociais que ocorreram nos países da Europa Oriental 
após a queda do muro de Berlim, podemos citar. 
a) a continuidade da influência da Rússia nas decisões 
internas dos países da África Socialista e Cuba, após a 
dissolução da URSS. 
b) a redução e, por vezes, ruptura das relações 
diplomáticas desta parte da Europa com as grandes 
potências: Alemanha e Estados Unidos. 
c) a dissolução do Pacto de Varsóvia e sua substituição por 
um outro pacto econômico mais adequado à nova ordem 
mundial. 
d) o recuo do socialismo real e a criação de novos países 
devido à fragmentação de nações mais antigas. 
e) o fluxo constante de imigrantes da antiga Iugoslávia que, 
cruzando diferentes fronteiras, chegam à região 
industrializada do norte da Itália. 
 
10-Países da Europa Setentrional como Dinamarca, 
Noruega, Suécia e Finlândia apresentam uma economia 
bastante desenvolvida, embora sofram com as imensas 
dificuldades naturais. 
Assinale a opção INCORRETA com relação aos aspectos 
que caracterizam esses países. 
a) Apesar dos obstáculos naturais, o clima e o relevo plano 
são fatores que explicam o grande desenvolvimento 
agrícola da região. 
b) A atividade industrial desses países está apoiada nos 
importantes recursos minerais e energéticos. 
c) O pequeno território da Dinamarca não impediu a 
expansão da agropecuária, tendo o país uma posição de 
destaque na União Européia. 
d) O norte da Europa é uma das regiões de menor 
densidade demográfica do continente, e apresenta uma 
distribuição populacional muito irregular. 
e) Os indicadores demográficos, como baixa taxa de 
mortalidade infantil e alta de expectativa de vida, 
comprovam as satisfatórias condições socioeconômicas 
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dos países nórdicos. 
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