
Rua Rui Barbosa, 724 Centro/Sul
Fone: (86) 2106-0606 • Teresina – PI

Site: www.procampus.com.br
E-mail: procampus@procampus.com.br

ALUNO(A):_____________________________________________________________

8º Ano - Ensino Fundamental

NÚMERO:DATA:TURNO: PROFº(A):

1/4

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR

MANHÃTURMA _________ Nayriana

TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - GEOGRAFIA

01- Leia o texto a seguir para responder o que se pede nos itens que o seguem:

Uma região Latina

A América Platina é uma região da América do Sul formada por três países (Argentina, Paraguai e Uruguai, além de fazer
fronteira com Rio Grande do Sul, que é banhado pelo Rio Uruguai, e Paraná, pelo Rio Paraguai) que são banhados pelos rios
formadores da Bacia do Rio Prata. Além disso, possuem uma história em comum durante grande parte do período colonial. Esses
três países já participaram de uma mesma administração, e ambos possuem um passado de conflitos e cooperações com o Brasil.

(SAS. Caderno 2)

a) Qual a semelhança existente entre os países platinos?

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

b)  O Brasil faz parte dessa sub – região? Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

02- A América Latina por ser agrupada em duas regiões como vimos nos nossos estudos em sala de aula. A América Andina
representa uma dessas regiões e agrupa países de acordo com critérios físicos. Qual semelhança ospaíses andinos possuem em
comum?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

03- Coloque V para verdadeiro e F para falso nos itens a seguir, considerando as características estudadas da América Central.
( ) A América Central Continental ou Ístmica corresponde a uma estreita faixa de terra que liga a América do Norte a América do
Sul.
( ) A América Central Continental é banhada por um oceano e também é chamada de Caribe.
( ) A América Central Ístmica representa um conjunto de países, especificamente sete, arrodeados por um conjunto de ilhas.
( ) A porção continental da América Central está situada em uma área de encontro de placas tectônicas.
(     )A população da porção ístmica da América Central é composta predominantemente por mestiços de indígenas e europeus,
além de diversos povos ameríndios que habitavam a região.

04 - A  imagem faz referência ao Canal do Panamá. Complete o quadro a seguir que faz referência a esse Canal:
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Quais oceanos são

ligados?

Qual o interesse dos

Estados Unidos por esse

Canal?

Qual o acordo entre os

Estados Unidos e o governo

panamenho?

05- O Canal da Nicarágua divide opiniões entre governos, empresários e sociedade. Por que o Canal da Nicarágua transporta um

volume muito maior de carga que o Canal do Panamá, apesar do número inferior de barcos que circulam por ele?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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06 - A América Central Insular também é conhecida como Caribe ou Antilhas. É uma região formada por inúmeras ilhas localizadas no
Mar do Caribe e está organizada em três sub – regiões.
Quais são essas sub – regiões?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Considere o mapa a seguir para responder as questões 7 e 8.

07- Qual porção da América está sendo apresentada no mapa?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

08- Do ponto de vista hidrográfico, a Cordilheira dos Andes funciona como um divisor de água para os rios sul – americanos?
Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

09- (Upe-ssa 3 2017) A América Central é integrada por uma área continental e outra área insular, separadas pelo mar das Antilhas
ou mar do Caribe. A área continental se constitui em um grande istmo, que a une aos blocos da América do Norte e da América do
Sul. Sobre os aspectos físico-geográficos e geoeconômicos dessa área, é corretoafirmar que
1. a maior parte da área continental é dominada pelo clima tropical, mas, devido ao fator relevo, há variações climáticas, daí a
presença de climas com baixas temperaturas, nos cumes das montanhas.
2. vários países da América Central, em face da forte influência da URSS, adotaram o modelo político e econômico socialista,
como foi o caso de Cuba, Nicarágua, Guatemala e El Salvador.
3. na parte insular dessa região, percebe-se que há uma dependência econômica considerável de várias ilhas ao Reino Unido, à
França e à Holanda.
4. na parte continental da América Central, o México se destaca economicamente, sobretudo na exploração de petróleo e de
turismo, o qual apresenta o maior PIB da região.
5. Cuba adotou o regime de Partido Único com a ascensão ao poder de um grupo de guerrilheiros no ano de 1970 que acarretou
um expressivo crescimento econômico do país. Na ocasião, foram abolidas as liberdades democráticas, e criou-se um grave
conflito político-militar com os Estados Unidos.

Está CORRETOo que se afirma em:
a) 1 e 3, apenas.
b) 2 e 4, apenas.
c) 1, 3 e 4, apenas.
d) 2, 3 e 5, apenas.
e) 1, 2, 3, 4 e 5.

10- É o maior país da América Andina, com uma população predominantemente mestiça e de forte influência de povos pré-
colombianos, possuindo uma significativa indústria pesqueira.
a)Peru
b)Colômbia
c)Bolívia
d)Venezuela
e) Equador
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