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TURMA: 904 

ATENÇÃO! O estudante que ficou em PFV de Geografia deve organizar uma rotina de estudos com o foco 

no que trabalhamos em sala de aula ao longo do ano letivo. Os materiais a serem consultados são o 

caderno com as anotações de Geografia, os slides disponibilizados no Google Classroom, o livro didático 

de Geografia, as avaliações escritas anteriores e o material disponibilizado na aula de PFV. 

 Geopolítica na Velha Ordem Mundial da Guerra Fria 
 
- A bipolaridade da Guerra Fria (socialismo x capitalismo; conflito Leste x Oeste) e as estratégias usadas 
pelos EUA e pela URSS em busca de hegemonia mundial: disputas simbólicas, corrida espacial, corrida 
armamentista e guerras regionais. 
 
- O muro de Berlim: contexto da construção e da derrubada e seus significados. 
 

 Geopolítica da Nova Ordem Mundial (mundo pós-Guerra Fria) 
 
- A Globalização do sistema capitalista (conflito Norte x Sul) e a multipolaridade; 
 
- A integração internacional na política e na economia e as tensões em jogo (G20, Acordo de Paris, 
Protecionismo dos EUA e da China) 
 

 O continente europeu e a União Europeia 
 
- Europa: aspectos físicos e apropriação da natureza pelo ser humano; 
 
- União Europeia e BREXIT (características político-econômicas do bloco, vantagens e desvantagens para 
seus países-membros e para os não-membros);  
 
-Fluxos Migratórios atuais na União Europeia: Espaço Schengen, a questão dos imigrantes, refugiados e a 
xenofobia. 
 

 O continente asiático 
 
- Aspectos naturais do continente asiático e apropriação da natureza (atividades econômicas e culturais e 
sua relação com o meio ambiente); 
 
- Japão: causas e consequências do tectonismo, estrutura e dinâmica populacional, o sistema toyotista de 
produção industrial;  
 
-China: o Tibete como região estratégica do ponto de vista energético e econômico, estrutura e dinâmica 
populacional, o processo de modernização econômica (o “socialismo de mercado” e suas consequências 
espaciais/territoriais;  
 
- Oriente Médio: a importância da base geológica para a produção de petróleo, novas metrópoles, 
características populacionais e atividades econômicas. 
 

 

 


