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1. Analise o mapa a seguir. 

Países falantes de língua latina nas Américas 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Latin_languages_in_the_Americas.png>. Acesso em: 21 set. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Latin_languages_in_the_Americas.png
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Com base nesse mapa, descreva a relação entre as línguas faladas no continente americano e seu 
processo de colonização pela Europa. 

 

 

 

 

 

 

2. Explique o que são os chicanos (ou braceros), destacando como o desenvolvimento da economia 
estadunidense incentiva seu processo de migração. 

 

 

 

 

 

3. Leia o trecho a seguir, que trata de um estudo coordenado pelo Centro Internacional de Gestão 
Urbana (Cigu): 

O estudo revelou [...] que o crescimento acelerado das cidades produziu um 

processo paralelo de “urbanização da pobreza e da exclusão”. Ambos os fenômenos 

ainda afetam uma grande parte da população rural, mas são mais concentrados, 

visíveis e disseminados nas cidades. 

BRASIL. Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O direito à cidade na América Latina. 24 maio 2010. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1218:o-direito-a-cidade-na-america-

latina&catid=88:presidencia&directory=1>. Acesso em: 19 out. 2018.  

Considerando a distribuição espacial urbana, explique como a exclusão social se manifesta nas 
paisagens das grandes cidades.  
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4. Analise as fotografias a seguir: 

Dario Alpern/Wikipedia/Wikimedia Commons Pxhere/<pxhere.com> 

  

Villa 21-24, no bairro de Nueva Pompeya, na  

cidade de Buenos Aires, Argentina. 

Favela na cidade de Carapicuíba, em São Paulo, Brasil. 

No Brasil e na Argentina, a população abaixo da linha de pobreza é considerável, fato que dificulta 
o acesso dessas pessoas à moradia digna. Considerando as imagens, explique como a desigualdade 
de renda pode levar as pessoas a residir em locais de risco. 
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5. Analise o gráfico a seguir: 

Produção de gás natural na Bolívia, 

em milhões de metros cúbicos (1980-2015) 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 
Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolivia_Gas_Production.png>.  

Acesso em: 21 set. 2018. 

Uma das principais fontes de renda para a Bolívia é a exploração de gás natural. Com base no 
gráfico, indique o fator que desencadeou o salto de produção na virada do século XX para o XXI. 

 

 

 

 

 

 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolivia_Gas_Production.png
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6. Analise o mapa a seguir: 

Média do número de pessoas por metro quadrado no Canadá 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Canada_Population_Density_Map.png>. 

 Acesso em: 21 set. 2018. 

Apesar de sua grande extensão territorial, a população do Canadá é pequena, especialmente na 
região norte. Essa situação ocorre em virtude: 

a) do clima continental e polar em parte do país, que dificulta o povoamento. 

b) do relevo montanhoso em grande parte do leste, destinado às reservas naturais. 

c) da frequência de eventos sísmicos, que impede o crescimento demográfico. 

d) da instabilidade econômica canadense, que favorece a imigração para os Estados Unidos. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Canada_Population_Density_Map.png


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Avaliação 

7. Analise o gráfico a seguir: 

Volume histórico de produção de petróleo no México (milhões de barris por ano) 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Acerca da evolução na extração de petróleo no México, é correto afirmar: 

a) A extração de petróleo para exportação foi extinta no México a partir de 1970. 

b) Desde 1960, sempre houve aumento na extração de combustíveis fósseis para produção. 

c) O aumento na extração de petróleo para produção no México está associado a seu processo 
de industrialização. 

d) O petróleo destinado à exportação no México sempre foi prioritário na economia se 
comparado à produção. 
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8. Observe o gráfico a seguir: 

Tendências históricas na distribuição global do PIB da China, da Índia, 
da União Europeia, dos Estados Unidos e do Oriente Médio 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/BRICS#/media/File:BRICS.svg>. Acesso em: 21 set. 2018. 

De acordo com esse gráfico, a economia global atual pode ser caracterizada como: 

a) apolar. 

b) bipolar. 

c) multipolar. 

d) despolarizada. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/BRICS#/media/File:BRICS.svg
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9. Analise a fotografia a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Plantação de soja no Paraguai  

A respeito da crescente plantação de soja no Paraguai, compreende-se que esse empreendimento: 

a) está associado à chegada de tecnologias brasileiras. 

b) tem relação com a existência natural desse produto no país. 

c) teve início com as populações indígenas nativas. 

d) foi possível graças a investimentos norte-americanos. 
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10. Analise a fotografia a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Maquiladoras em fábrica no México 

As maquiladoras, forças produtivas características da relação geopolítica do México com outros 
países, são: 

a) parte de uma estratégia mexicana de valorização dos produtos estadunidenses. 

b) funcionárias de produção fabril para o barateamento dos produtos estadunidenses. 

c) caracterizadas pelo trabalho escravo de mexicanos nos Estados Unidos e na China. 

d) parte da estratégia do governo mexicano para competir com os produtos estadunidenses. 


