
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – Geografia - Prof. Maurício 

8º ano 

Conteúdo: CAPÍTULOS 10,11, 14 E 15 

 

 

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-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. 

7-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. 

8-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. 

9-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.__________________________________ 

10-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. 

11- Com base nas características do Haiti, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas: 

(A)O Haiti foi um dos últimos países da América Latina a se tornar independente. Esse fato 

aconteceu em 1904 e, somente em 1925, a França o reconheceu. 



(B)Em 2004, o exército brasileiro exerceu o comando da Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH) que visava assegurar a transição para um processo 

democrático e garantir a segurança e o funcionamento das instituições básicas. 

(C)Durante 19 anos, os Estados Unidos permaneceram no Haiti alegando que deveriam 

defender seus interesses na região. Retiraram-se somente em 1957 quando os haitianos 

elegeram um novo presidente para o país. 

(D)No dia 12 de Janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7 graus na Escala Richter 

devastou a capital Porto Príncipe vitimando aproximadamente 230 mil pessoas. 

(E)A maioria da população do país vive em situação de extrema pobreza ocasionada pelas 

disputas de poder que duraram longos anos pelos países centrais e pelas oligarquias locais. 

12-Com base nas características econômicas da América Central, preencha as lacunas e, em 

seguida, marque a alternativa correta: 

Na América Central ___________________ a economia baseia-se na exportação de produtos 

____________________ e ___________________. Já na América Central _______________ 

destacam-se a (o) _______________ e a(o) ___________________. 

(A)Ístmica, manufaturados, agropecuários, Insular, agricultura, turismo. 

(B)Insular, turismo, pecuária, Ístmica, pecuária, agricultura. 

(C)Ístmica, mineração, pecuária, Insular, turismo, agricultura. 

(D)Insular, agropecuários, minerais, Ístmica, agricultura, pecuária. 

(E)Ístmica, minerais, agropecuários, Insular, turismo, pecuária. 

13-Leia o texto a seguir: 

"CUBANOS COMEMORAM NOVA POLÍTICA DE VISTO DOS EUA 

HAVANA, 2 Ago (Reuters) - Os cubanos estão comemorando uma nova política norte-

americana para vistos que lhes dá cinco anos para viajar para os Estados Unidos, enquanto o 

governo e a mídia estatal de Cuba mantiveram-se em grande parte em silêncio sobre a nova 

medida de viagem. 

Eles ainda estão autorizados a permanecer nos Estados Unidos por apenas seis meses, mas a 

mudança na política, que entrou em vigor na quinta-feira, lhes permite fazer várias visitas aos 

EUA durante os cinco anos, em vez de solicitar permissão repetidamente e pagar uma taxa de 

160 dólares. 

(...) 

Cuba liberalizou as restrições de viagem no início do ano, tornando-se mais fácil e menos caro 

para seus cidadãos viajar e voltar para casa. 



As novas medidas cubanas estenderam para 24 meses o tempo que cubanos podem 

permanecer fora do país sem perder direitos e eles podem solicitar uma prorrogação de até 24 

meses. 

Mais de 900 mil cubanos viajaram para o exterior em 2012, de acordo com o governo, e mais 

de 46 mil emigraram, o maior número desde 1994. 

Último Instante. Disponível em: 

<https://www.ultimoinstante.com.br/pt/noticias_20130802/ultimas_noticias/237959/Cubano

s-comemoram-nova-pol%C3%ADtica-de-visto-dos-EUA.htm/?tpl=325>.  Acesso em: 4/8/2013. 

Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto, marque a alternativa correta: 

(A)Desde a aproximação de Cuba com a URSS os cubanos puderam sair do país livremente, 

mas com o embargo econômico estadunidense, a entrada no país foi proibida. 

(B)Com o elevado poder aquisitivo da população cubana, o acesso aos Estados Unidos se 

tornou mais fácil devido às mudanças econômicas propostas por Raul Castro. 

(C)Com a facilidade que os cubanos têm em deixar o país, a população cubana corre o risco de 

apresentar déficit de crescimento o que pode levar Cuba à falta de mão de obra disponível. 

(D)Muitos cubanos estão se deslocando para países da Europa e da Ásia a fim de servir de mão 

de obra e melhorar de vida devido aos elevados salários pagos em países desses continentes. 

(E)Atualmente, observa-se a abertura em temas controlados pelo Estado como os direitos civis 

e economia. O governo de Raul Castro tem facilitado a saída de cubanos do país como também 

a liberação da iniciativa privada em algumas atividades, principalmente a prestação de 

serviços. 

14-Com relação ao clima, à vegetação e à hidrografia da América Central, marque a(s) 

alternativa(s) correta(s): 

(A)Em geral, a hidrografia da região não conta com grandes cursos de água, tendo em vista a 

pequena extensão das áreas emersas – nenhum ponto da América Central possui distância 

maior que 300 km do litoral –, o que impossibilita a formação de grandes rios. 

(B)Os rios mais extensos estão na porção insular e deságuam no Mar do Caribe, com destaque 

para o Rio dos Porcos localizado na Baía de mesmo nome em Cuba. 

(C)A vegetação original da região é composta, em grande parte, pela floresta pluvial tropical, 

associada a climas com grande presença de umidade, entre 2 000 e 3 000 milímetros ao ano e 

com predomínio de elevadas temperaturas – com médias anuais superiores a 20ºC. 

(D)Os furacões são muito comuns na América Central entre os meses de agosto e novembro, 

ocasionando, muitas vezes, muitas mortes e destruições. 

(E)O clima equatorial da região permite o desenvolvimento de uma vegetação herbácea 

(rasteira) que predomina em praticamente todos os países da região. 



15-Com relação ao Canal do Panamá, marque a(s) alternativa(s) correta(s): 

(A)O Canal do Panamá começou a ser construído em 1904 pelos Estados Unidos e inaugurado 

dez anos depois, em 1914, quando começou a operar oficialmente. 

(B)Atualmente, a China detém o controle do Canal, pois é o país que mais investe em 

melhorias e, consequentemente, seu maior cliente. 

(C)Em 1999, o controle do canal foi passado para o Panamá por meio de um acordo firmado 22 

anos antes entre os governos dos Estados Unidos e do país centro-americano, o que 

impulsionou muito a sua economia. 

(D)No final do século XVIII, a Inglaterra já almejava construir um canal que ligasse os Oceanos 

Atlântico e Pacífico pelo Panamá, mas por questões geopolíticas acabou não acontecendo. 

(E)Com as obras que estão sendo feitas atualmente no Canal, muitos navios de grande calado, 

construídos no século XX, poderão atravessá-lo sem maiores problemas. 

16-Com relação às questões sociais da América Andina, marque a(s) alternativa(s) correta(s): 

(A)Sob o ponto de vista humano e social, a maior parte dos países que compõem essa região 

apresentam um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito alto, devido aos elevados 

investimentos em educação e saúde, principalmente. 

(B)Nessa região, é comum a formação de grupos de luta armada que se aliam aos traficantes 

de drogas para formar guerrilhas que supostamente lutam por melhores condições sociais. 

(C)Na Colômbia e na Bolívia, o quadro social mostra que, aproximadamente, 90% da população 

têm acesso à rede de esgoto e coleta de lixo, pois são países que apresentam elevado Índice 

de Desenvolvimento Humano. 

(D)A mineração e a agricultura absorvem grande parte da mão de obra dessa região onde as 

condições de trabalho são precárias e o salário muito baixo. 

(E)O quadro social na Bolívia é preocupante, pois apenas 35% da população que habitava, em 

2010, as grandes cidades tinham acesso ao saneamento básico o que pode acarretar doenças 

por causa da falta de água tratada, da proliferação de vetores como ratos e baratas, entre 

outros fatores. 

17-Com relação às características da América Platina, composta por Paraguai, Uruguai e 

Argentina, marque a(s) alternativa(s) correta(s): 

(A)Em 1776, o Paraguai, Argentina e o Uruguai formaram o Vice-Reinado do Rio da Prata com 

o objetivo de proteger a região de invasões estrangeiras, principalmente de portugueses. 

(B)A região do Estuário do Prata se desenvolveu graças ao relevo plano das terras localizadas 

ao longo dos pampas, o que resultou no grande desenvolvimento da pecuária. 

(C)Os países da região apresentam elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pois 

fazem parte do Mercosul, bloco que vem investindo maciçamente em educação e saúde. 



(D)No geral, as exportações dos países dessa região se apoiam em produtos industrializados e 

suas importações, em produtos agrícolas. 

(E)Essa região é formada por países banhados pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai que 

formam o Estuário do Prata ao desaguarem no Oceano Atlântico. 

18-Observe os gráficos que retratam as exportações dos países platinos e, com base em seus 

conhecimentos sobre o assunto, marque a(s) alternativa(s) correta(s): 

 

 

(A)É notória a vocação das exportações dos países platinos voltadas para os produtos 

agrícolas, especialmente no Paraguai. 

(B)A Argentina é o país que mais exporta combustíveis e produtos minerais devido à elevada 

produção de gás natural e petróleo que ocorre no país. 

(C)Nos últimos anos, as balanças comerciais do Uruguai e da Argentina apresentaram déficits, 

ou seja, esses países exportaram mais do que importaram, sobretudo entre 2007 e 2011. 

(D)O Brasil é o principal destino das exportações dos países platinos o que demonstra o poder 

que esse país tem em relação ao Mercosul. 

(E)O volume de exportações de produtos industrializados nos países platinos é pequena, o que 

demonstra a dependência desses produtos em relação a outros países do globo. 



19-Com base no gráfico a seguir e nos seus conhecimentos, marque a(s) alternativa(s) 

correta(s): 

 

(A)O país que apresenta o mais elevado IDH é a Guiana Francesa. Devido à sua proximidade 

com o Brasil, grande parte de sua população trabalha em território brasileiro, fazendo com que 

a sua renda esteja entre as mais altas da América do Sul. 

(B)A Guiana é o país que apresenta o mais baixo IDH entre os países representados, o que 

mostra claramente a falta de investimentos em saúde e educação e o baixo poder aquisitivo de 

sua população. 

(C)O Brasil apresenta elevado IDH, a melhor colocação entre os países que compõem o 

Mercosul, fato associado às melhores condições de vida de sua população e aos vultosos 

investimentos em educação e saúde no país. 

(D)Quase todos os países representados apresentam IDH médio, o que mostra a disparidade 

entre os países sul-americanos e países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. 

(E)Observando o gráfico, conclui-se que entre os países platinos, o que apresenta o maior IDH 

é o Chile e entre os países andinos, o que apresenta o mais baixo IDH é a Bolívia. 

20-Com base nas características econômicas da América Andina, marque V para as alternativas 

verdadeiras e F para as falsas: 

(A)Em 1999, foi inaugurado o gasoduto Bolívia-Brasil com mais de 3 000 km de tubulações 

devido ao fato de o Brasil ser o principal comprador desse recurso energético da Bolívia.(     ) 

(B)O petróleo é o principal produto da economia da Venezuela e do Equador, únicos países da 

América do Sul a integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).(     ) 

(C)A maioria dos países da região são grandes exportadores de produtos industrializados como 

automóveis, máquinas elétricas, equipamentos eletrônicos, entre outros(      ) 

(D)A Colômbia destaca-se na produção do café graças aos solos de origem vulcânica, do relevo 

com altitudes superiores a 1 000 metros, ao desenvolvimento de novas técnicas e aos 

criteriosos processos de seleção de grãos, que produz um café de grande qualidade.(     ) 



(E)O Chile destaca-se como o maior produtor mundial de cobre do mundo, sendo que um 

terço do consumo mundial provém desse país, e é o quinto maior exportador mundial de 

vinho.(     ) 

 

GABARITO: 

1-C 

2-A 

3-C 

4-V-V-F-F-V 

5-I,II e III  

6-E – AMÉRICA ANDINA 

7-C – AMÉRICA PLATINA 

8-TODAS CORRETAS 

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

10-V-V-V-V-F 

11-F-V-V-V-V 

12-D 

13-E 

14-A-C-D 

15-A-C-E 

16-D-E 

17-A-B-E 

18-A-B-E 

19-B-D 

20-V-V-F-V-V 

 


