
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – Geografia - Prof. Maurício 

8º ano 

Conteúdo: CAPÍTULOS 10 E 11 

 

 

1-Entre as hipóteses mais aceitas para explicar o declínio de um grande império pré-

colombiano está esgotamento da fertilidade dos solos utilizados para a agricultura, o que 

provocou a consequente redução da produção de alimentos. 

Assinale a alternativa que indica de forma correta o povo pré-colombiano ao qual se refere a 

afirmação anterior. 

(A)Astecas 

(B)Incas 

(C)Maias 

(D)Guaranis 

(E)Inuítes 

2-Financiado pela Coroa espanhola, em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo chegou 

às Américas. O reino espanhol foi inserido no processo de expansão territorial. Com isso, o 

clima de disputa entre os espanhóis e os portugueses, potências dominantes na época, 

aumentou. Para evitar um conflito direto entre esse dois países, em junho de 1494 foi assinado 

o Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu: 

(A)a demarcação de um novo meridiano, localizado a 370 léguas a oeste da Ilha de Cabo 

Verde, bem como determinou que as terras a oeste pertenceriam aos espanhóis e as terras a 

leste, aos portugueses. 

(B)que os novos territórios descobertos pertenceriam aos espanhóis - caso fossem ocupados 

pelos nativos - e os desabitados, aos portugueses. 

(C)que as novas terras descobertas no novo continente pertenceriam totalmente aos 

espanhóis, por terem sido esses os primeiros a chegar. 

(D)a divisão em partes iguais do continente americano, uma vez que as dimensões territoriais 

já eram conhecidas. 
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(E)uma linha imaginária a 100 léguas da Ilha de Açores, determinando que a parte leste 

pertenceria a Portugal e a oeste, à Espanha. 

3-Analise o mapa a seguir. 

 

Crédito: Editora Positivo/Marilu de Souza 

Com base no mapa e em seus conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 

 I - A fragmentação do território americano entre várias potências europeias (conforme 

representado no mapa) ocorreu, em parte, devido às dificuldades de colonização dos países 

ibéricos, em função dos vastos territórios a serem conquistados. 

II - O desinteresse dos espanhóis pela América Central e pelo sul da América do Norte 

contribuiu para ocupação e domínio desses territórios por parte de britânicos e franceses. 

III - Desde o início do processo de ocupação territorial do continente americano, os 

portugueses concentraram-se na América do Sul, em território que hoje pertence ao Brasil. 

IV - Além de Portugal e Espanha, o mapa evidencia, em relação ao período, o interesse de 

outras potências, principalmente a Inglaterra e a França, em colonizar áreas do vasto território 

americano, sobretudo a faixa oriental da América do Norte.  

Estão corretas: 

(A)apenas as afirmativas I e II. 

(B)apenas as afirmativas II e III. 

(C)apenas as afirmativas I, III e IV. 

(D)apenas as afirmativas I e IV. 

(E)todas as afirmativas estão corretas. 

4-Com relação aos povos pré-colombianos e ao seu contato com o colonizador europeu, julgue 

as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 



(A)Com características culturais distintas das dos europeus, alguns povos pré-colombianos 

dominavam algumas técnicas sofisticadas relacionadas à agricultura e tinham conhecimentos 

próprios de astronomia e arquitetura.________________________________________ 

(B)O contato harmonioso entre europeus e nativos americanos em algumas regiões das 

Américas permitiu a manutenção e o desenvolvimento das sociedades indígenas até os dias 

atuais. 

________________________________ 

(C)A cultura dos povos pré-colombianos foi totalmente destruída pelos colonizadores 

europeus. Dessa forma, não há resquícios ou influências das culturas nativas na 

atualidade._______________________ 

(D)Em virtude de os recursos tecnológicos europeus terem sido superiores ao dos povos pré-

colombianos, sobretudo no que se refere aos armamentos, o domínio europeu na maior parte 

do território americano foi alcançado praticamente sem resistência de forma fácil e rápida. 

__________________________________ 

(E)No processo de colonização europeia na América, milhares de nativos foram dizimados, em 

conflitos diretos pelo domínio territorial e devido à proliferação de doenças trazidas pelos 

povos europeus.________________________________ 

5-Analise o mapa: 

 

 

Com base no mapa e em seus conhecimentos sobre as principais civilizações pré-colombianas, 

considere as afirmativas a seguir. 



 I – A distribuição dos povos indígenas no continente americano e o tamanho dos territórios 

sugere a existência de alguns grupos mais fortalecidos do que outros, a ponto de dominarem 

vastas extensões, além de sugerir adaptação às condições naturais adversas, como no caso do 

inuítes, no extremo norte do continente. 

II – Os astecas, os maias e os incas constituíam verdadeiras civilizações, com estruturas 

políticas e econômicas bastante desenvolvidas. 

III – Os sioux ofereceram dura resistência à ocupação europeia no oeste território hoje 

pertencente aos Estados Unidos. 

IV – Uma construção impressionante dos nativos americanos foi a cidade fortificada de Machu 

Picchu, erguida pelos tupis-guaranis no território que hoje pertence ao Peru. 

É possível concluir que estão corretas as afirmativas: 

____________________________________________________________________________ 

6-Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que não apresenta características comuns às 

experiências dos colonizadores portugueses e espanhóis na América. 

(A)Inicialmente, tanto os portugueses quanto os espanhóis buscavam colonizar as áreas mais 

ricas em recursos, principalmente minerais, como ouro, prata e pedras preciosas. 

(B)Estabeleceram uma relação de domínio para com os nativos americanos, sem respeito às 

suas diversas culturas. 

(C)Os colonizadores impuseram sua cultura de várias formas, como no caso das missões 

jesuíticas, que tinham como objetivo a catequização dos indígenas. 

(D)Em geral, o contato dos portugueses e dos espanhóis com os nativos foi extremamente 

violento, dizimando alguns grupos, com prejuízos incalculáveis do ponto de vista cultural. 

(E)Os colonizadores portugueses e espanhóis contribuíram para o aumento da população 

nativa, uma vez que trouxeram da Europa medicamentos eficientes para as moléstias que 

existiam entre os índios e que até então não tinham cura. 

7-Estudos indicam que, no final do século XV, viviam no continente americano 

aproximadamente 50 milhões de nativos pré-colombianos. Eles estavam distribuídos pelo 

território, em sociedades muito diversas dos pontos de vista cultural, político, econômico e 

social. Com relação à localização dos principais grupos e quanto a algumas características 

socioculturais e econômicas, complete com: Maias, Astecas, Incas, Sioux e Guarani. 

a)Conquistaram grande parte da costa sul-americana do Pacífico e da Cordilheira dos Andes, 

desde o norte do atual Equador até o atual Chile e a Argentina. Dominavam a engenharia e a 

arquitetura. Entre suas obras, destacam-se os terraços, destinados, em grande parte, ao 

cultivo de alimentos.___________________________ 

b)Habitavam a região central da América do Norte, onde praticavam a agricultura, cultivando 

principalmente o milho. Caçavam animais de grande porte, como búfalos e bisões. A carne era 



dividida entre as famílias que participavam da caça, o couro era utilizado na confecção de 

vestimentas e tendas, e os ossos eram utilizados na produção de utensílios e 

armas.___________________ 

c)Entre os anos 800 a.C. e 900 d.C., habitavam a região da Península do Iucatã, no sul do atual 

México, além de parte da América Central. Desenvolveram técnicas de cultivo agrícola e 

construíram grandes cidades – sua escrita era baseada em símbolos chamados de 

glifos.________________ 

d)Habitavam extensas áreas onde atualmente se localizam a Bolívia, a Argentina, o Uruguai, o 

Brasil e o Paraguai. Eram seminômades e alimentavam-se principalmente da caça e da coleta. 

Também, praticavam agricultura rudimentar, cultivando, sobretudo, mandioca, batata, feijão e 

milho. Não possuíam formas de linguagem escrita – suas histórias eram repassadas oralmente 

para os mais jovens, os quais tinham a missão de preservá-las._________________________ 

e) Vindos de uma corrente migratória do norte do continente no século XIV, estabeleceram-se 

na região onde se encontra atualmente o México, quando passaram por grande processo de 

desenvolvimento, o que os levou a dominar a Engenharia, a Arquitetura, a Arte, a Matemática 

e a Astronomia. Confundiram os soldados espanhóis a cavalo com deuses, o que inicialmente 

facilitou a dominação espanhola.__________________________ 

8-Leia o texto a seguir. 

"Americanos ou estadunidenses? 

A designação adequada para referir-se ao território dos Estados Unidos, ou a seus cidadãos, 

cidadãs e habitantes, ou a suas instituições, criações e história, é a de estadunidenses. É um 

adjetivo mais longo e menos eufônico, poderão objetar alguns acomodados à referência 

tradicional e arraigada, mas é o adjetivo correto. Quem reduziria a 'Europa' à França, por 

exemplo, e chamaria os franceses simplesmente de 'europeus'?” 

PEREIRA, D. Americanos ou estadunidenses? Diário Liberdade - portal anticapitalista da Galiza 

e os países lusófonos, 16 out. 2011. Disponível em: 

http://www.diarioliberdade.org/mundo/batalha-de-ideias/20617-americanos-ou-

estadunidenses-.html. Acesso em: 15/5/2013. 

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a referida temática é correto afirmar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9-Após aproximadamente três séculos de colonização, os territórios dominados pelas 

potências europeias no continente americano iniciaram um processo de independência, 

conquistada na maior parte dos casos por meio de conflitos diretos. No que se refere a esse 

tema, considere as afirmativas a seguir e assinale as corretas. 



(A)A primeira colônia a tornar-se independente na América foi o Haiti, que pertencia à França. 

Atualmente, esse país é considerado o mais pobre da América. 

(B)No contexto de independência das colônias europeias na América, destacaram-se as 

atuações do venezuelano Simón Bolívar e do argentino José de San Martín, considerados "os 

libertadores do continente”. 

(C)É importante ressaltar que o conceito de independência da maioria das colônias do 

continente americano é relativo, uma vez que muitos dos novos países continuaram 

dependentes economicamente de grandes potências, como a Grã-Bretanha, por exemplo. 

(D)Após a independência das colônias espanholas e portuguesas, os conflitos internos 

praticamente cessaram, e o desenvolvimento econômico e social dos novos países foi 

significativo durante um curto período. 

(E)Os Estados Unidos tornaram-se independentes após a guerra contra os britânicos, em que 

os colonos foram apoiados por franceses e espanhóis. Esse acontecimento culminou na vitória 

das Treze Colônias, em 1783, que foi o ponto de partida para a formação da maior potência 

militar e econômica da atualidade. 

10-Leia a reportagem a seguir: 

"Disputa por terra deixa Guaíra em pé de guerra 

Cancelamento da demarcação de terras indígenas no Paraná por pressão de produtores rurais 

aumenta a tensão. Índios ocupam 13 áreas na região. 

A decisão do governo federal de suspender a demarcação de terras indígenas no Paraná 

acirrou o conflito agrário nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, no Oeste do Estado. A região vive 

um clima de hostilidade entre produtores rurais e índios Guaranis, que reivindicam terras que 

consideram ser de seus ancestrais. Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), existem 

hoje oito áreas ocupadas em Guaíra e outras cinco em Terra Roxa. Duas áreas na primeira 

cidade já estavam sendo demarcadas, mas tiveram os processos paralisados por ordem da 

ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, até que outros órgãos federais, como a Embrapa, se 

manifestem sobre as demarcações. Nessa região os índios vivem em situação precária e 

sofrem discriminação da população local. 

PARO, Denise. Disputa por terra deixa Guaíra em pé de guerra. Gazeta do Povo, 17 maio 2013. 

Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1373392&tit=Dis-

puta-por-terra-deixa-Guaira-em-pe-de-guerra. Acesso em: 8/7/2013. 

 Com relação às informações contidas na reportagem e aos conhecimentos referentes à 

colonização do continente americano, circule as afirmativas verdadeiras  

(A)A reportagem evidencia que as terras reivindicadas pelos indígenas não lhes pertencem, 

porque já foram ocupadas por produtores rurais. Por essa razão, a sua demarcação foi cancela. 

Tal realidade aumentou a tensão na região. 



(B)A pressão dos produtores rurais para o cancelamento da demarcação de terras indica 

interesses econômicos nessa área, por apresentar solos altamente produtivos. 

(C)Os guaranis habitavam a região antes da chegada dos colonizadores europeus. Por isso, 

reivindicam a demarcação dessas terras. Essa política contribui para a sobrevivência e a 

preservação desse grupo étnico. 

(D)As condições de sobrevivência nas cidades mencionadas na reportagem são difíceis para a 

população indígena, o que aumenta os problemas socioeconômicos relacionados a esse grupo 

étnico. 

(E)A situação de conflito que ocorre no Estado do Paraná é diferente daquela concernente à 

relação entre os produtores rurais e a população indígena nos estados localizados Região 

Norte do Brasil. A política massiva do governo na demarcação de terras indígenas nessa porção 

do país resultou na resolução desses conflitos, que até então eram muito comuns. 

11-Em relação aos seus recursos hídricos, a América pode enfrentar problemas futuros com 

possível escassez de água potável. Essa condição se deve principalmente à(ao): 

(A)utilização de grandes quantidades de água para geração de energia elétrica. 

(B)consumo doméstico das famílias mais pobres, principalmente daquelas que residem nos 

países subdesenvolvidos do continente. 

(C)falta de disponibilidade de água doce e no contingente que ocorre devido à predominância 

de climas com baixos índices pluviométricos. 

(D)concentração da disponibilidade de água em áreas de difícil acesso, como na Cordilheira do 

Andes, sendo bastante caro o transporte desse recurso para áreas mais populosas. 

(E)desperdício, mau uso e contaminação dos mananciais e recursos hídricos, sobretudo nas 

grandes cidades. 

12-A diversidade climática existente no continente americano é resultado da atuação de 

diversos fatores que, em conjunto, impõem condições específicas. Entre eles, podemos 

destacar os seguintes, exceto: 

(A)a latitude, uma vez que a grande extensão no sentido norte-sul do continente resulta em 

diferenças na incidência de raios solares e zonas climáticas diversas. 

(B)diferentes altitudes, que influenciam nas condições atmosféricas relacionadas à 

temperatura e à umidade. 

(C)a longitude, considerando as distâncias longitudinais e a consequente atuação das massas 

de ar. 

(D)a maritimidade e a continentalidade, uma vez que a umidade e a amplitude térmica são 

condicionadas pela presença de massas de água ou de terras. 



(E)as correntes marítimas, que atuam carregando grandes massas de água que influenciam as 

áreas atingidas pelas características climáticas de sua região de origem. 

13-O relevo é o resultado dos agentes internos, que são forças atuantes no sentido formar, 

estruturar seu modelado e dos agentes externos, que transformam o relevo por meio de 

processos de erosão e sedimentação. O relevo do continente americano destaca-se pela 

diversidade de modelos, com formações que variam de acordo com a formação geológica e 

aspectos geomorfológicos. Com relação a essas características do relevo americano, analise as 

afirmativas a seguir: 

I – Na parte oriental do continente, localizam-se os dobramentos modernos, que são 

montanhas elevadas formadas a partir dos movimentos convergentes das placas tectônicas, 

com destaque para a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e as Montanhas Rochosas, na 

América do Norte. 

II – As planícies e depressões são encontradas nas porções centrais e costeiras do continente, 

têm baixas altitudes e recebem sedimentos das formações elevadas a partir do desgaste e 

transporte e deposição dos agentes externos, como chuva, rios e ventos. 

III – As montanhas antigas e os planaltos muito desgastados pelos processos e intemperismo e 

com altitudes menores, se comparados aos dobramentos modernos, estão restritos à América 

do Norte, não ocorrendo na parte sul e central do continente. 

IV – Planície Amazônica e Platina na América do Sul e a Grande Planície Central na América do 

Norte são as de maior destaque no continente americano devido a sua grande extensão e por 

abrigarem importantes sistemas fluviais. 

Estão corretas as afirmativas: 

(A)Apenas I, II e IV. 

(B)Apenas II, III e IV. 

(C)Apenas I e IV. 

(D)Apenas I e II. 

(E)Todas estão corretas. 

14-Pode-se compreender o clima como o comportamento do tempo em uma determinada 

região, durante um período relativamente longo. O tempo corresponde a um estado 

momentâneo da atmosfera num determinado lugar, conforme condições de temperatura, 

umidade e ventos, entre outros. Devido a diversos fatores, o clima do continente americano é 

muito diversificado. Em relação a esse tema, associe com alguns tipos climáticos presentes na 

América a suas principais características considerando os seguintes tipos: 

Equatorial,Temperado,Semiárido,Polar e Desértico 

a-Caracteriza-se por apresentar baixas temperaturas o ano inteiro, atingindo no máximo 10 ºC 

nos meses de verão, sendo comum a presença de neves eternas e glaciares._______________ 



b-Clima de transição entre os tipos mais úmidos (subtropical) e os mais secos (desértico). 

Caracterizado por chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano.___________________ 

c-Apresenta baixa umidade durante todo o ano e índices pluviométricos inferiores a 250 

mm/ano. Por conta da baixa umidade, este clima possui elevada amplitude térmica._________ 

d-Caracteriza-se pelos elevados índices pluviométricos e elevadas temperaturas durante o ano 

todo.__________________________________ 

e-Apresenta as quatro estações do ano bem definidas, com verões relativamente quentes, 

redução da temperatura durante o outono, frio no inverno e elevação das médias térmicas ao 

longo da primavera.__________________________________ 

15-As atividades humanas relacionam-se diretamente às formas de relevo e à hidrografia. A 

agricultura, o transporte e o surgimento de desenvolvimento dos sítios urbanos estiveram 

historicamente atrelados a essas características naturais. Observamos essa relação com 

facilidade em qualquer parte do mundo. Nesse sentido e considerando as características 

peculiares do continente americano relativas a esse tema, julgue as afirmativas a seguir como 

verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(A)Atualmente, o desenvolvimento tecnológico compensa de certa forma as adversidades 

naturais, como as de clima e solo, no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades 

humanas. Por outro lado, em alguns casos, a tecnologia disponível nem sempre supera as 

barreiras físicas. As formas de relevo acidentadas, por exemplo, dificultam e, por vezes, 

impedem a utilização de máquinas agrícolas. Portanto, na América, nessa forma de produção 

as planícies são mais utilizadas. 

(B)O Rio Amazonas, localizado na América do Sul, favorece a navegação, uma vez que os 

obstáculos para as embarcações são reduzidos, se comparados com rios de relevo com 

maiores declives. 

(C)Importantes cidades do continente americano que se desenvolveram nas regiões com 

predomínio de planícies estão relativamente livres de desastres ambientais, como os 

movimentos de massa das encostas, porém essas áreas são mais vulneráveis aos problemas 

relacionados às enchentes. 

(D)A rica hidrografia do continente americano favorece o desenvolvimento de diversas 

atividades humanas, como a irrigação agrícola. 

(E)Os rios de planalto predominantes na região Centro-Sul do Brasil, por apresentarem grandes 

desníveis, não podem ser utilizados como meio de transporte, portanto não são utilizados 

levando em conta o ponto de vista econômico. 

16-O destino final e adequado dos resíduos sólidos, popularmente chamados de “lixo”, é um 

grande desafio para os países em âmbito mundial. Nos países subdesenvolvidos do continente 

americano, o problema é ainda mais grave. 

Indique possíveis medidas para a redução desse problema ambiental: 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17-A cobertura vegetal original existente no continente americano é resultado da interação 

das condições climáticas, das características geomorfológicas e dos diferentes tipos de solos. 

Sobre algumas formações vegetais existentes na América, complete corretamente os espaços:  

A-Tundra, B-Savana tropical, C-Floresta de coníferas, D-Pradaria e E-Floresta Mediterrânea 

a-Típica da zona temperada. Ocorre nas altas latitudes do Hemisfério Norte (Canadá e norte 

dos EUA). É uma formação bastante homogênea, com predomínio de espécies adaptadas à 

ocorrência de neve, tendo um formato que permite que esta deslize por sua 

copa.______________________ 

b-Ocorre em áreas de estações úmidas e secas bem definidas. Possui espécies adaptadas a 

longos períodos de estiagem.___________________________ 

c-Encontra-se nas regiões polares e desenvolve uma vegetação rasteira nos meses de verão. As 

espécies típicas são os musgos e os liquens.___________________ 

d-Desenvolve-se em pequenas áreas costeiras do Oceano Pacífico e dos Estados Unidos e no 

Chile. É uma vegetação esparsa de pequeno porte e possui três estratos: um arbóreo, um 

arbustivo e um herbáceo.___________________________ 

e-Está presente principalmente nas regiões de clima temperado continental, em especial na 

região central dos EUA e, em menor extensão, no sul do Brasil, Argentina e Uruguai. É 

composta basicamente por gramíneas._________________________ 

18-Segundo a Teoria da Deriva Continental, proposta por Alfred Wegener em 1912, os 

continentes se movimentam, ainda que isso seja imperceptível aos olhos humanos. Dessa 

dinâmica, surgiram os continentes, entre eles o americano, com área superior a 40 milhões de 

km2. Sobre esse tema, assinale a alternativa que melhor explica o processo de formação do 

continente americano: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19-Observe o climograma a seguir: 



 

Crédito: Editora Positivo 

 O climograma é um gráfico que representa as variações de temperatura e precipitações de um 

determinado clima durante um período de tempo, contribuindo para a compreensão das 

características climáticas de uma determinada região. O climograma apresentado demonstra 

condições típicas de um clima presente no continente americano. 

Qual é a correspondência correta do tipo climático à região de ocorrência? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20-Observe os mapas a seguir: 

 



 

Com base na comparação dos mapas e nos conhecimentos sobre o tema, considere as 

afirmativas a seguir: 

 I – A floresta de coníferas encontra-se em estágio razoável de preservação, uma vez que a 

cobertura original se aproxima da cobertura atual. Um dos fatores que podem explicar essa 

realidade é a baixa densidade demográfica em suas áreas de ocorrência. 

II – Grande parte das áreas originalmente cobertas pelas florestas temperadas foi ocupada por 

atividades agropecuárias e industriais, além de ter sido devastada no processo de construção 

de cidades. Na América do Norte, encontram-se muitas cidades populosas nas áreas onde 

originalmente existia essa vegetação.  

III – As florestas tropicais, no geral, estão bastante preservadas, principalmente na América do 

Sul, onde se localiza a Floresta Amazônica, que é a maior do mundo. 

IV – No Brasil, as florestas tropicais estão bastante devastadas nas áreas litorâneas, devido a 

diversos fatores, como o seu processo de colonização. 

  

Estão corretas as afirmativas: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: 

1-C 

2-A 

3-C 

4-V-V-F-F-V 

5-I,II e III 

6-E 

7-INCAS, SIOUX, MAIAS, GUARANI E ASTECAS 

8-O texto faz uma crítica direta ao uso incorreto do termo "americano" como gentílico de 

Estados Unidos, pois toma um único país por todo o continente, desconsiderando o fato de 

este possuir outras e diferentes nações. 

O uso do termo "americano" como gentílico dos Estados Unidos ocorre principalmente em 

função da influência desse país, sobretudo no aspecto econômico, pois os Estados Unidos são 

atualmente a maior potência econômica do mundo. 

Considerando a ideia defendia no texto, o termo “norte-americano”, que também é bastante 

utilizado para definir a população que mora nos Estados Unidos, também seria incoerente 

9-B-C-E 

10-B-C-D 

11-E 



12-C 

13-E 

14-POLAR,SEMIÁRIDO,DESERTICO,EQUATORIAL E TEMPERADO. 

15-V-V-V-V-F 

16-O incentivo ao aumento da reciclagem dos resíduos, processando e reutilizando os 

materiais que seriam, a princípio, descartados. A aplicação da técnica da compostagem de lixo 

urbano para reutilização da matéria orgânica como adubo. Investimentos na educação 

ambiental, objetivando a redução do consumo e do descarte inadequado do lixo pela 

população em geral. 

17-C-B-A-E-D 

18-A partir da divisão da Pangeia, há cerca de 225 milhões de anos, surgiu a Laurásia, que se 

dividiu em outras partes, entre elas, a América do Norte. Outra porção que surgiu foi 

Gondwana, que, entre outros continentes, formou a América do Sul. A ligação entre a América 

do Norte e a América do Sul ocorreu aproximadamente há 65 milhões de anos, com o istmo 

reconhecido como América Central. 

19-Clima equatorial com ocorrência nas áreas próximas à Linha do Equador. 

20-I,II e IV 

 


