Instituto de Educação São Gonçalo

Parceria
Pedagógica

“Construindo a Educação pelos Caminhos do Amor”
Disciplina: Geografia

Data:

Educador(a): Ricardo Akos

/

/ 2020

Turma: 9º Ano

Curso: E. Fund I ( ) E.Fund. II ( ) E.Médio ( )

Nº.:

Ciente:

Educando(a):

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-) Determine a localização geográfica da América em relação ao mundo.

2-) Qual cadeia montanhosa encontramos na América do Sul? Comente alguns
aspectos sobre a mesma.

3-) Podemos utilizar diversos critérios para entendermos o continente americano.
Nesse contexto, explique a diferença entre a divisão física e a divisão humana
que podemos dar ao continente.

4-) Utilize o mapa e faça a seguinte atividade cartográfica sobre a América do
Norte.

a-) localize e escreva no mapa o nome dos oceanos que banham o continente
em suas porções leste e oeste.
b-) assinale com um X o país que apresenta o menor IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano
c-) qual é o bloco econômico formado por esses três países?

5-) Coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo, sobre os
aspectos físicos da América.
(

) Em razão de sua grande extensão, o Canadá apresenta vegetação de

apenas um tipo climático: o clima polar.
(

) Nos três países da América do Norte, as formações montanhosas de

relevo abrangem apenas a porção oeste de Canadá e Estados Unidos. Já
no México o relevo não apresenta grandes altitudes em virtude de suas
extensas planícies.
(

) Os rios Mississipi e Missouri são considerados os mais navegáveis de

todos os rios dos Estados Unidos.

(

) Na região do Grand Canyon (Arizona) aparece um rio muito importante

para o local: o São Lourenço, aproveitado para irrigação da região e
produção de energia.
(

) A região dos Grandes Lagos possui grande importância para a ligação

entre Canadá e Estados Unidos.
(

) Devido às altas latitudes, existe predomínio de vegetação de coníferas

no território canadense.
6-) O México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, é uma república
constitucional federal. É o quinto maior pais das Américas em extensão. O
México, dentro dos critérios de regionalização físicos e socioeconômicos está
localizado:
a) na América do Sul e na América Anglo-Saxônica.
b) na América Central e na América Latina.
c) na América do Norte e na América Anglo-Saxônica.
d) na América do Norte e na América Latina.
7-) O que é IHD e para que serve?

8-) Quais são os três indicadores sociais utilizados na construção do IDH?
Explique cada um deles.

9-) Pesquise o número do IDH do Brasil e do Estados Unidos e procure
estabelecer uma comparação entre eles.

10-) Explique o processo de formação, bem como a localização, das Montanhas
Rochosas nos Estados Unidos.

11-) Relacione duas formações vegetais dos Estados Unidos com seus
respectivos tipos climáticos e aponte as características dos mesmos.

12-) Cite o nome de dois rios estadunidenses, de grande importância para o
escoamento agrícola da região das planícies centrais.
13-) Por que os Estados Unidos ainda são considerados nação mais poderosa e
influente no mundo globalizado?
14-) Explique a seguinte afirmação; “Os Estados Unidos são considerados uma
nação cosmopolita”
15-) Comente sobre o sistema agrícola conhecido como “Belts – cinturões de
produção”.

