
 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 
 

DATA: 17/12/2019 

 

VALOR: 20 PONTOS 

 

NOTA: 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

SÉRIE: 2ª SÉRIE 

 

TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO: Nº: 

 

1. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

→ Capítulo 1 – Astronomia e cartografia - Frente A - Páginas 7 a 40. (Livro 3) 

→ Capítulo 2 – Geomorfologia - Frente A - Páginas 41 a 70. (Livro 3) 

→ Capítulo 3 – Formação e uso do solo - Frente A - Páginas 71 a 88. (Livro 3) 

→ Capítulo 5 – Climatologia – Frente A - Páginas 115 a 134. (Livro 3) 

→ Capítulo 9 – Fontes de Energia – Frente A - Páginas 51 a 90. (Livro 4) 

→ Capítulo 3 – A ordem bipolar da Guerra Fria – Frente B  - Páginas 191 a 208. (Livro 3) 

→ Capítulo 4 – Nova Ordem Mundial – Frente B - Páginas 209 a 226. (Livro 3) 

→ Capítulo 6 – Conflitos na África – Frente B - Páginas 245 a 266. (Livro 3) 

→ Capítulo 7 – A Guerra da Palestina - Frente B - Páginas 117 a 138. (Livro 4) 

→ Capítulo 8 – Os Conflitos no Golfo Pérsico – Frente B - Páginas 139 a 156. (Livro 4) 

 

02. ORIENTAÇÕES 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

→ Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

→ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

→ Estudando o conteúdo no livro didático com o auxílio dos respectivos mapas, gráficos e tabelas. 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
 

Trabalho – Valor: 20 pontos  

 Data de entrega: 17/12/2019 (no dia da prova final de Geografia) 

Prova – Valor: 80 pontos 

 A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 objetivas. 

INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 
 

1. Não é necessário copiar as questões.  

2. Numere as respostas seguindo a mesma ordem da folha e destacando bem os números e os itens das 

questões. 

3. O trabalho pode ser digitado, porém, se fizer manuscrito não dê respostas a lápis. Use caneta azul ou preta. 

4. Entre uma questão e outra salte duas linhas e entre os itens uma linha. 

5. Nas questões de múltipla escolha, copie a opção considerada como resposta. 

6. Respostas completas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

7. Faça o exercício com atenção e não copie dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de aprender a 

matéria é resolvendo os exercícios. 
 

 

 

 

 



Capítulo 1 – Astronomia e cartografia - Frente A - Páginas 7 a 40. (Livro 3) 

QUESTÃO 01. (Valor: 1,0 ponto) Analise o mapa a seguir. 

  

 
(Disponível em: <http://f1colombo-geografando.blogspot.com.br/2011/04/mapas-coordenadas-geograficas.html>. 

Acesso em: 13 jul. 2013.) 

  

Aponte as coordenadas geográficas (latitude e longitude) dos pontos A, B, C e D marcados no mapa. 

 

QUESTÃO 02.  (Valor: 1,0 ponto) 
a) Caracterize cada uma das projeções cartográficas. 

b) Às 16h30 em Pequim (capital da China), localizada nas coordenadas 39°50’N e 116°20’E, em uma reunião de 

empresários, foi tomada a decisão de instalar uma filial de uma indústria em Londrina (Paraná), que tem como 

coordenadas 23°18’S e 51°10’O. Duas horas após o término da reunião, a decisão foi comunicada para o 

representante da indústria em Londrina. A que horas, em Londrina, o representante recebeu o comunicado? 

(Apresente o desenvolvimento dos cálculos.) 

c) Um mapa de escala 1:300.000 apresenta uma distância de 15 cm entre os pontos A e B. Dessa forma, calcule a 

distância real entre esses dois pontos. 

 

Capítulo 2 – Geomorfologia - Frente A - Páginas 41 a 70. (Livro 3) 

QUESTÃO 03.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) Caracterize os agentes internos e externos modeladores do relevo. 

b) Explique a estrutura geológica do Brasil. 

c) Caracterize os tipos de relevo existentes no Brasil. 

 

Capítulo 3 – Formação e uso do solo - Frente A - Páginas 71 a 88. (Livro 3) 

 

QUESTÃO 04.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique a formação do solo. 

b) Caracterize cada horizonte do solo. 

c) Explique os processos de erosão e desertificação. 

 

Capítulo 5 – Climatologia – Frente A - Páginas 115 a 134. (Livro 3) 

 

QUESTÃO 05.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique a atuação de cada fator do clima. 

b) Explique: pressão atmosférica e umidade do ar. 

 

 

 



Capítulo 9 – Fontes de Energia – Frente A - Páginas 51 a 90. (Livro 4) 

 

QUESTÃO 06.  (Valor: 1,0 ponto) 

Caracterize as fontes de energia não-renováveis. 

 

QUESTÃO 07.  (Valor: 1,0 ponto) 

Caracterize as fontes de energia renováveis. 

 

QUESTÃO 08.  (Valor: 1,0 ponto) O G-20, grupo composto pelos 20 países mais industrializados do mundo, vem 

discutindo alternativas energéticas que não sejam nocivas ao meio ambiente, sejam renováveis, tenham um custo 

acessível e que permita o desenvolvimento econômico. 

 VIVER, aprender expandindo: conhecer, sobreviver e conviver: Ensino Médio. v. 1. São Paulo: Global, 2009. 

  

No Brasil, um exemplo de importante fonte energética alternativa dessa natureza, proveniente da biomassa tropical 

e utilizada como combustível nos veículos automotivos, é 

a) a cana de açúcar, utilizada na produção do álcool. 

b) o petróleo, utilizado na produção de energia nuclear. 

c) o xisto, utilizado na produção de energia termoelétrica. 

d) o urânio, utilizado na produção de energia geotérmica. 

e) o carvão mineral, utilizado na produção de energia eólica. 

 

Capítulo 3 – A ordem bipolar da Guerra Fria – Frente B  - Páginas 191 a 208. (Livro 3) 

QUESTÃO 09. (Valor: 1,0 ponto) 
Explique o contexto da Guerra Fria. 

 

QUESTÃO 10. (Valor: 1,0 ponto) 

a) Explique os conflitos indiretos que ocorreram na Guerra Fria. 

b) Aponte as causas do fim da Guerra Fria. 

 

Capítulo 4 – Nova Ordem Mundial – Frente B - Páginas 209 a 226. (Livro 3) 

 

QUESTÃO 11. (Valor: 1,0 ponto)  
 

“Alguma coisa 

Está fora da ordem 

Fora da nova ordem mundial” 

(Caetano Veloso – Fora de Ordem) 

Em termos gerais, uma ordem geopolítica mundial representa: 

a) o contexto bélico do mundo. 

b) a relação da diplomacia internacional. 

c) a disposição de equilíbrio de forças entre países. 

d) um conceito teórico sobre as soberanias ditatoriais. 

e) a divisão do mundo entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

 

QUESTÃO 12. (Valor: 1,0 ponto) 

Caracterize os novos pólos de poder após o fim da Guerra Fria. 

 

Capítulo 6 – Conflitos na África – Frente B - Páginas 245 a 266. (Livro 3) 

 

QUESTÃO 13. (Valor: 1,0 ponto) Observe o texto e o mapa abaixo: 

  

Sudão do sul, independente e vulnerável 

  
No sábado 9, o mundo ganhou um novo país: o Sudão do Sul. A nação, maior que a Bahia, nasce carregando o 

título do Estado mais pobre do mundo, onde três dos estimados nove milhões de habitantes precisam de ajuda 

humanitária para se alimentar e 90% vivem com até 50 centavos de dólar por dia (cerca de 0,80 centavos de 

reais). 

  

   

 
 

 

 

 

 



 
  

(Carta Capital disponível em http://www.cartacapital.com.br/internacional/ sudao-do-sul-independente-e-

vulneravel. Acesso: 30/09/11) 

  

Em relação à geografia do novo país, está correto afirmar: 

  

a) Localizado na África Austral, as ricas jazidas de ferro e cobre apresentam-se como oportunidades futuras em 

melhores dias para amenizar o alto índice de miséria existente. 

b) Localizado entre a África Oriental e Central, e de maioria cristã e animista em oposição ao norte islâmico, o 

Sudão do Sul vê no petróleo as melhores perspectivas futuras. 

c) Localizado na África Ocidental, o novo país tem nas áreas de plantation a base da economia exportadora de 

gêneros tropicais, como cacau e açúcar. 

d) O conflito étnico entre tutsis e hutus levou a um genocídio nesse novo país da África Oriental, cuja separação em 

duas partes pareceu ser a única solução possível. 

e) O novo país de maioria islâmica localiza-se na África Setentrional e o clima mediterrâneo favorece o cultivo de 

videiras e oliveiras, os principais produtos de exportação. 

 

QUESTÃO 14. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique as causas e consequencias dos conflitos existentes na África. 

 

Capítulo 7 – A Guerra da Palestina - Frente B - Páginas 117 a 138. (Livro 4) 

 

QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto) Analise as proposições sobre Israel e Palestina. 

  

I. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar terras na 

Palestina. Na década de 30, milhares de judeus já viviam nesta região. 

II. O primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou chamar de 

Guerra dos Sete Dias. 

III. A mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina, durante o século XX, aconteceu em 1993. O acordo 

foi assinado entre Yasser Arafat, líder da OLP (Organização para a Libertação da Palestina), e o primeiro ministro 

de Israel, Yitzhak Rabin. 

IV. Em 2000, nova tentativa de paz foi negociada pelos EUA, sem sucesso, dando início à segunda intifada, o 

levante armado palestino. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO 16. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique as causas do Conflito da Palestina. 

 

 



Capítulo 8 – Os Conflitos no Golfo Pérsico – Frente B - Páginas 139 a 156. (Livro 4) 

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique o conflito do Curdistão. 

 

QUESTÃO 18. (Valor: 1,0 ponto) 

Caracterize os conflitos existentes no Irã e Iraque. 

 

QUESTÃO 20. (Valor: 1,0 ponto) 

A foto abaixo retrata a derrubada de uma estátua representando Saddam Hussein em Bagdá, quando da invasão do 

Iraque pelas tropas dos EUA. Em relação ao recente conflito naquele país, é correto afirmar que: 

  

 
www.geografiaparatodos.com.br 

  

a) O Iraque era governado por um regime fundamentalista, cujas lideranças políticas confundiam-se com as 

religiosas e tinham em Hussein seu guia espiritual. 

b) A invasão do Iraque ocorreu após deliberação da ONU, que assim procedeu em represália ao uso de armas de 

destruição em massa pelo regime iraquiano contra o Ocidente. 

c) Os EUA invadiram o Iraque ao seu tradicional aliado no Oriente Médio, o Irã, país que mantém uma disputa 

territorial com seu vizinho (Guerra Irã-Iraque) desde o início da década de 80 do século XX. 

d) Representa uma das iniciativas do atual governo estadunidense na chamada “Guerra contra o Terror”, ofensiva 

militar e política que abalou a importância da ONU e do direito internacional. 

e) Teve pouco impacto interno nos EUA, uma vez que não foi e não tem sido debatido pelas lideranças políticas 

daquele país. 

  

 

A PROVA FINAL NÃO SERÁ LIMITADA A RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS LISTADOS NO TRABALHO 

 


