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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
1-) Os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo em área territorial. 

Comente alguns aspectos pertinentes a sua extensão territorial, limites 

geográficos e unidades de relevo. 

 

2-) Relacione duas formações vegetais dos Estados Unidos com seus 

respectivos tipos climáticos e aponte as características dos mesmos. 

 

3-) Por que os Estados Unidos ainda são considerados nação mais poderosa e 

influente no mundo globalizado? 

 

4-) Explique a seguinte afirmação; “Os Estados Unidos são considerados uma 

nação cosmopolita” 

 

5-) Com relação ao gráfico, responda: 
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Educador(a): Ricardo Akos Curso: E. Fund I (  ) E.Fund. II (  ) E.Médio (   ) Nº.: 
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Parceria 

Pedagógica 



 

a-) quais são os três indicadores sociais utilizados na construção do IDH? 

Explique. 

b-) por que Estados Unidos e Canadá estão entre os 10 países melhores 

classificados no ranking mundial do IDH? 

c-) para o Brasil melhorar sua posição de 79° país no ranking do IDH 

mundial, quais melhorias deveriam ser promovidas?  

 

6-) Comente alguns aspectos físicos sobre o território japonês.  

 

7-) Por que a região representada no mapa, é conhecida como Círculo de Fogo 

do Pacífico?     

 

8-) Comente sobre os movimento separatistas que ocorreram na Província de 

Quebec no Canadá.  

 

 

 



9-) A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no Pós-Segunda 

Guerra Mundial. Entre outros motivos, esse fato deveu-se: 

 

a) aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos 

industrializados japoneses. 

b) à presença, no país, de grandes reservas de carvão, petróleo e minério 

de ferro. 

c) à existência de grande mercado comprador representado pela China e 

pela Coreia do Sul. 

d) à localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos 

e europeus. 

e) à existência, no país, de enormes reservas de ouro que permitiram 

elevadas exportações de capitais. 

 

10-) Considere o relevo do Japão e mencione seus reflexos nas atividades 

agrárias do país. 

 

11-) É INCORRETO afirmar sobre o Japão que: 

 

a) são altos os investimentos com a defesa do país, que procura, desta 

forma, uma proteção para evitar o que ocorreu na Segunda Guerra 

mundial. 

b) o país é muito pobre em recursos naturais, necessitando, importar 

quase toda a matéria prima que utiliza. 

c) os rios japoneses são impróprios para a navegação, pois são curtos e 

torrenciais, formando cascatas. 

d) existe uma grande desigualdade na repartição da população, que vive 

concentrada, em sua maior parte, nos 28% do território de planície. 

e) o excesso de indústrias em uma área de reduzido tamanho faz com 

que o país enfrente o grave problema da poluição. 

 

11-) O que é um tsunami? Qual a relação do tsunami com a trajédia da Uzina 

Nuclear de Fukushima? 

 



12-) Explique a relação dos Estados Unidos com a recuperação econômica do 

Japão, após a II Guerra Mundial. 

 

13- ) Dê exemplos de alguns elementos da cultura japonesa presentes no mundo 

ocidental. 

 

14-) Apresente os principais aspectos dos valores democráticos dos norte-

americanos e demonstre por que a existência dos guetos (áreas de minorias 

étnicas, como negros e latinos pobres) se contrapõe a esses ideais. 


