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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

Turma: Data: Conceito/Nota: 

 

Leia o texto a seguir, que indica uma característica dos fluxos de migração envolvendo dois países, 
e responda às questões 1 e 2. 

EUA iniciam envio da Guarda Nacional para fronteira com o México 

Os Estados Unidos começaram [...] o envio de militares da Guarda Nacional 

para a fronteira com o México, após ordem dada esta semana pelo presidente  

Donald Trump, com o objetivo de combater a imigração irregular até a finalização 

da construção do muro. 

EUA iniciam envio da Guarda Nacional para fronteira com o México. Agência Brasil, 7 abr. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-04/ 

eua-iniciam-envio-da-guarda-nacional-para-fronteira-com-o-mexico>. Acesso em: 14 out. 2018. 

1. Indique a principal área de origem dos imigrantes no fluxo migratório de que trata o texto e os 
principais fatores que os levam a realizar esse deslocamento. 

 

 

 

 

 

2. Destaque os motivos das tensões e dos conflitos na região, citando as políticas desenvolvidas por 
parte dos Estados Unidos a que o texto faz referência. 

 

 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Avaliação 

3. Leia o texto a seguir: 

Agricultura familiar nos EUA: concentrada, rica, mas também vulnerável 

Uma das razões para isso é o nível tecnológico das fazendas: não só as exigências 

do inverno rigoroso e de grandes áreas de semiárido, que não permite uma agricultura 

meramente extrativa e artesanal, bem como a longa tradição de pesquisa agrícola 

pública, iniciada em 1875, conduziram à consolidação de sistemas de produção agrícola 

intensivos em conhecimentos e tecnologia. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Agricultura familiar nos EUA: concentrada, rica, mas também vulnerável.  

14 set. 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agropensa/busca-de-noticias/-/noticia/27400490/agricultura-familiar- 

nos-eua-concentrada-rica--mas-tambem-vulneravel>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Explique de que modo ocorre a produção agrícola referida no texto. 

 

 

 

 

 

4. Leia, a seguir, a manchete de uma reportagem jornalística: 

Empresas brasileiras participarão de programa tecnológico no Vale do Silício 

GOVERNO DO BRASIL. Empresas brasileiras participarão de programa tecnológico no Vale do Silício. 7 mar. 2016, atualizado em  

23 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/empresas-brasileiras- 

participarao-de-programa-tecnologico-no-vale-do-silicio>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Analise o polo industrial apontado na manchete considerando o contexto da desconcentração das 
atividades econômicas estadunidenses e a importância da participação de empresas brasileiras 
no programa. 
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5. Leia o texto a seguir, que indica uma mudança política dos Estados Unidos sobre a relação industrial 
na fronteira com o México: 

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu impor "um 

imposto fronteiriço importante" às empresas que transferirem sua produção para o 

exterior e venderem mercadorias para os Estados Unidos.  

TRUMP promete taxar empresas que levarem sua produção para o exterior. Agência Brasil, 12 jan. 2017.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/trump-promete- 

taxar-empresas-que-levarem-sua-producao-para-o-exterior>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Indique o nome que essas empresas de fronteira recebem no México e explique como ocorreu 
o processo de implantação de tais empresas em seu território. 
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6. Leia o texto a seguir, que apresenta um evento que ocorreu, no Brasil, em 2014: 

Brasília sedia, dia 28, 37ª Reunião Consultiva do Tratado da Antártica 

Delegações de 29 países e de organismos internacionais estarão reunidas em 

Brasília para a 37ª Reunião das Partes Consultivas do Tratado da Antártica (ATCM, na 

sigla em inglês), [...] É a segunda vez que o Brasil sedia esta reunião consultiva anual, 

foro primário usado pelos representantes das partes do Tratado da Antártica para a 

troca de informações, formular medidas e tomar decisões e resoluções para promover 

os princípios e os objetivos do acordo, sendo os resultados adotados por consenso 

das partes consultivas. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Brasília sedia, dia 28, 37ª Reunião Consultiva do Tratado da Antártica. 25 abr. 2014,  

atualizado em 29 abr. 2014. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/10098-bras%C3%ADlia-sedia,-dia-28,-

37%C2%AA-reuni%C3%A3o-consultiva-do-tratado-da-ant%C3%A1rtica>. Acesso em: 14 out. 2018. 

O evento a que o texto se refere é importante porque trata da discussão sobre um espaço que se 
caracteriza por ser: 

a) um Estado, desde 1961, quando passou a vigorar o Tratado Antártico. 

b) uma nação, que usa seu território para fins políticos internacionais. 

c) um governo, com reivindicações territoriais e militares próprias. 

d) um país, com soberania internacional em alguns territórios. 

e) um território, compartilhado para pesquisas científicas. 

 

7. Leia o texto a seguir: 

Acordo de Livre Comércio da América do Norte – Nafta 

O NAFTA consolidou o intenso comércio regional no hemisfério norte do 

Continente Americano, beneficiando grandemente à economia mexicana, e aparece 

como resposta à formação da Comunidade Europeia, ajudando a enfrentar a concorrência 

representada pela economia japonesa e por este bloco econômico europeu. 

CONGRESSO NACIONAL. Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. Acordo de Livre Comércio da América do Norte – Nafta. 

Disponívelem: <http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/NAFTA.htm>. Acesso em: 14 out. 2018. 

O organismo de integração de que trata o texto teve como objetivo: 

a) aumentar as barreiras alfandegárias entre os países-membros. 

b) desconcentrar as indústrias mexicanas para as fronteiras com os Estados Unidos. 

c) dificultar os fluxos de investimentos mútuos entre os países-membros. 

d) diminuir a dependência do México e do Canadá em relação aos Estados Unidos. 

e) expandir os mercados consumidores, em especial das empresas dos Estados Unidos. 
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8. Leia, a seguir, a manchete de uma reportagem jornalística: 

No México, 30% da população vivem em moradias precárias 

LEITÃO, Miriam. No México, 30% da população vivem em moradias precárias. Blog Miriam Leitão, 22 mar. 2010. 

Disponível em: <https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/no-mexico-30-da-populacao-vivem- 

em-moradias-precarias-276782.html>. Acesso em: 14 out. 2018. 

O dado sobre as condições de habitações no México indicado na manchete é resultado da: 

a) alta renda nacional bruta. 

b) baixa concentração de renda. 

c) concentração na área rural. 

d) elevada produtividade econômica. 

e) grande desigualdade social. 

 

9. Leia o texto a seguir, que trata de uma questão ambiental envolvendo a Antártida: 

Em meio a tantas notícias ambientais ruins, há pelo menos uma boa: a camada 

de ozônio sobre a Antártida continua a se recuperar. Segundo estudo publicado na 

revista Geophysical Research Letters e baseado em imagens de satélite, a redução na 

camada durante o inverno antártico (do início de julho a meados de setembro) de 2016 

foi 20% inferior à do mesmo período em 2005. A mudança está ligada às regulamentações 

internacionais adotadas em 1987 contra os clorofluorcarbonos (CFCs), substâncias 

antigamente usadas como aerossóis e gases para refrigeração. 

CAMADA de ozônio em recuperação. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb/Prozonesp, 24 abr. 2018.  

Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/prozonesp/2018/04/20/camada-de-ozonio-em-recuperacao>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Entre as várias questões envolvendo o ambiente na Antártida, identifique a alternativa incorreta. 

a) A concentração do ozônio sobre o continente é relacionada à baixa intensidade dos raios 

solares que atingem os polos.  

b) Apesar de todos os esforços, a camada de ozônio sobre o continente antártico não conseguirá 

ser recomposta. 

c) Desde a adoção das regulamentações internacionais, os países signatários já eliminaram mais 

de 95% das substâncias nocivas à camada de ozônio. 

d) Na década de 1970, foi constatado que a concentração do ozônio sobre a Antártida estava 

diminuindo. 

e) No ano de 1987, foi criado o Protocolo de Montreal, com o objetivo de acabar com a utilização 

do CFC pelas indústrias. 
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10. Leia o texto a seguir e, com base nele e em seus conhecimentos sobre o continente antártico, 
analise as afirmativas que seguem. 

Convencidos dessa necessidade, a Antártica foi designada como reserva 

natural, consagrada à paz e à ciência, pelo Protocolo de Madri (Protocolo ao Tratado 

da Antártica) que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente da Antártica. Ficou  

assegurado assim que a Antártica seja para sempre exclusivamente utilizada para fins 

pacíficos e não se converta em cenário ou em objeto de discórdia internacional. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Antártico Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/programa-antartico-brasileiro>. Acesso em: 14 out. 2018. 

I. O protocolo referido no texto proibiu a exploração dos recursos minerais por 50 anos. 

II. As reivindicações territoriais, as operações militares de qualquer natureza e a exploração do 
subsolo do continente antártico estão suspensas até 2048. 

III. Apesar de isolada, na Antártida, com as bases científicas, há cidades e comunidades vivendo 
de forma permanente. 

IV. Apesar de servir como base científica para estudos climáticos, o continente não conta com 
reservas minerais. 

V. Alguns dos países signatários do Tratado Antártico já reivindicaram soberania sobre porções 
do continente. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, III e V. 

b) I, III e IV 

c) I, II e V. 

d) II, III e IV. 

e) II, IV e V. 


