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1) O modo de produção capitalista caracteriza-se: 

 

a) Pela propriedade privada dos meios de produção. 

b) Pela sociedade, não pelos indivíduos particulares. 

c) Sem a participação da sociedade e indivíduos particulares. 

d) Pela sociedade em geral. 

 

 

 

 

2) Durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, o modo de produção baseava-se: 

a) Essencialmente no espaço agrário e urbano 

b) Essencialmente no espaço agrário 

c) |Essencialmente no espaço urbano 

d) Essencialmente no espaço cultural 

 

 

3) A partir do século XI, registraram-se grandes transformações na produção e organização 

do espaço geográfico, dentre elas: 

a) Declínio políticos dos senhores feudais. 

b) Declínio das monarquias absolutistas. 

c) Declínio do poder nos reis. 

d) Declínio da população 

 

 

4) O período em que tem por um lado o dominador Estado Unidos, principal potencia do 

mundo capitalista; de outro, a União Soviética, líder socialista, é conhecido como: 

a) Período pós Segunda Guerra Mundial 

b) Período conhecido por Guerra Fria. 

c) Período pós Primeira Guerra Mundial. 

d) Período conhecido como A disputa do Poder 

 



5) UECE  - adaptado – Em 2015, o fim da Segunda Guerra Mundial completou setenta anos. 

Assinale a opção que corresponde aos episódios que marcaram o inicio e o fim desse 

conflito, respectivamente. 

 

a) Revolução de Outubro na Rússia e declaração de vitoria dos aliados por parte da ONU. 

b) Assassinato de um judeu-polones e a reunião de Roosevelt, Chuechill e Stalin. 

c) A invasão da Polônia por Hitler e a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e 

Nagasaki. 

d) Declaração de guerra di Império Austro-Húngaro ao Reino da Sérvia e o dia do Armistício 

em que a Alemanha entregou sãs armas. 

 

 

 

6) Enem – Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial dispunham de um capital 

trinta vezes mais elevado do que os 20% mais pobres, o que já era escandaloso. Mas, ai 

invés de melhorar, a situação ainda se agravou. Hoje, o capital dos ricos em relação aos 

pobres é, não mais trinta, mas oitenta e duas vezes mais elevado. 

Que característica econômica está expressa no texto? 

 

a) Homogeneidade demográfica. 

b) Concentração de renda. 

c) Expansão demográfica 

d) Desenvolvimento econômico. 

 

 

 

 

 

 

 


