
 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 
 

 

DATA:     /12/2019 

 

VALOR: 20 PONTOS 

 

NOTA: 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

SÉRIE: 3ª SÉRIE 

 

TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO:  Nº: 

 

01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

FRENTE 1 

Capítulos – 1,2,5,6,7,8,9,10 e 12 

 

FRENTE 2 –  

Capítulos – 2,3,4,5,8,9,10 e 11 

 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas 

poderão ser redigidas à mão ou digitadas e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro didático de Geografia e as anotações feitas no caderno, 

sendo também interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios 

dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno e as questões devem ser respondidas em 

ordem numérica. 

 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega: no dia da prova final de Geografia 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos 

  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRENTE 1 

 

 CAPÍTULO 1 -  

 

QUESTÃO 01. (Valor: 1,5 ponto)  

 

A) "Casa que não entra sol, entra médico." Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, 

darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo conforto térmico e 

salubridade. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa (ao norte do Trópico de Câncer) e em 

Curitiba (ao sul do Trópico de Capricórnio), para garantir a necessária luz do sol, identifique as direções 

(pontos cardeais) que as janelas dos quartos devem estar voltadas, respectivamente. Justifique sua resposta. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

B) Analise o mapa a seguir. 

 

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

geograficas.html>. Acesso em: 13 jul. 2013.) 

  

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

 

A- ______________________________________________ 

 

B- ______________________________________________ 

 

C- ______________________________________________ 

 

D- ______________________________________________ 

 

 

 



 

C) (MACKENZIE) Em um mapa com escala de 1: 70.000.000, foi traçada uma rota de navegação aérea entre 

dois pontos, A e B. O ponto A, está a 45° oeste de Greenwich, enquanto o ponto B, a 75° oeste de 

Greenwich. Entre os pontos A e B, a rota de navegação media, no mapa, 20 mm. Sabendo-se que um avião 

partiu de A para B, às 14h, no dia 7 de novembro, em um voo de 2 horas, calcule a distância percorrida e o 

horário local de chegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Observe as figuras a seguir: As figuras acima apresentam dois tipos de representação do relevo. A análise 

dessa representação orienta o uso e a  ocupação do espaço. 

 
 

Tendo-as como referência identifique o tipo de representação do relevo utilizado em cada uma das figuras. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Identifique, entre as áreas A, B e C destacadas nas figuras, a área propícia à realização da agricultura mecanizada e 

explique por que essa área é a mais adequada para essa atividade e como esse aspecto pode ser observado nas 

figuras apresentadas. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



E) (UFES) 

 
 

Interpretando a ilustração acima, escala de 1:7.700.00, calcule a distância, em linha reta, entre Vitória e Belo 

Horizonte e entre Vitória e Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

Considere dois mapas que representam a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com as seguintes escalas: 

 

Mapa 01 (1:50.000); 

Mapa 02 (1:500.000) 

 

Qual mapa tem maior escala?_____________________ 

 

Qual mapa apresentará maior detalhamento cartográfico?_______________________________ 

 

 CAPÍTULO 2 -  

 

QUESTÃO 02. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões 1,4,5,6,8,9 e 10 das páginas 69 a 71 do livro 1. 

 

 CAPÍTULO 5 -  

 

QUESTÃO 03. (Valor: 1,5 ponto) 

 

Faças as questões das páginas 27 e 28 (exceto a 8) do livro 2. 

 

 CAPÍTULO 6 -  

 

QUESTÃO 04. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões 7,8 e 10 das páginas 76 e 77 do livro 2. 

 

 CAPÍTULO 7 -  

 

QUESTÃO 05. (Valor: 1,5 ponto) 

 

Faças as questões todas as questões da página 117 do livro 2. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-7vcDGYCdMgo/UbGwGY5gpVI/AAAAAAAAFLY/YaaUuvHFdJg/s1600/Quest%C3%A3o+sobre+escala+dist%C3%A2ncia+real1.jpg


 CAPÍTULO 8 -  

 

QUESTÃO 06. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões 1,2,3,7,8 e 9 das páginas 35 e 36 do livro 3. 

 

 CAPÍTULO 9 -  

 

QUESTÃO 07. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões todas as questões das páginas 79 e 80 do livro 3. 

 

 

 CAPÍTULO 10 -  

 

QUESTÃO 08. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões todas as questões das páginas 24 e 25 do livro 4. 

 

 

 CAPÍTULO 12 –  

 

QUESTÃO 09. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões as questões 2 a 5 das páginas 92 e 93 do livro 4. 

 

 

FRENTE 2 

 

 

 CAPÍTULO 2 -  

 

QUESTÃO 10. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões as questões 1,2,4,5,6,8,11,12,14 e 17 das páginas 174 a 177 do livro 1. 

 

 

 CAPÍTULO 3 -  

 

QUESTÃO 11. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões todas as questões 5 a 10 das páginas 237 e 238 do livro 1. 

 

 

 CAPÍTULO 4 -  

 

QUESTÃO 12. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões as questões 1,4,6,7 e 8 das páginas 174 e175 do livro 2. 

 

 

 CAPÍTULO 5 -  

 

QUESTÃO 13. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões todas as questões de 1 a 7 das páginas 229 e 230 do livro 2. 

 

 

 

 



 CAPÍTULO 8 -  

 

QUESTÃO 14. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões as questões 1,2,3,4,5,6,7 e 9 das páginas 132 e 133 do livro 3. 

 

 

 CAPÍTULO 9 -  

 

QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões todas as questões da página 178 do livro 3. 

 

 

 CAPÍTULO 10 -  

 

QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças as questões 1,3,4,8 e 9 das páginas 120  e 121 do livro 4. 

 

 

 CAPÍTULO 11 -  

 

QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Faças todas as questões das páginas 151  e 152 do livro 4. 

 

 

QUESTÕES FECHADAS 

 

QUESTÃO 16. (Valor: 1,0 ponto) 

 

(UNITAU) As coordenadas geográficas das cidades A e B são 2° 40 ́ S, 44° 60 ́ W e 3° 40 ́ S, 45° 60 ́ W, 

respectivamente. Pode-se dizer que, ao se deslocar do ponto A para o ponto B, toma-se a direção: 

  

A) sudoeste 

B) leste 

C) norte 

D) noroeste 

E) sudeste 

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Ameaça real à segurança de mais de 500 pessoas de 120 casas de Planaltina de Goiás, a voçoroca, que levou à 

decretação de situação de emergência no município pelo Ministério da Integração Nacional, foi vistoriada pelo 

procurador-geral de Justiça de Goiás e por várias autoridades das três esferas de governo. Durante a vistoria da 

erosão, que já mede quase 3 quilômetros de extensão, foi confirmada a liberação de recursos visando paralisar o 

processo degradante. 

 

O fenômeno noticiado, sobre a área urbana de Planaltina (GO), tem sua origem explicada pela  

 

A) fraca cobertura vegetal e composição do solo, resultado da ação erosiva natural das chuvas. 

B) relação entre o declive do terreno e a força erosiva da água, resultado da evolução do relevo. 

C) declividade do terreno e intensidade das chuvas, resultado do escoamento superficial das águas pluviais. 

D) degradação ambiental e deficiência na drenagem de águas pluviais, resultado da ocupação e uso 

inadequado do solo. 

E) decomposição e transporte de sedimentos por escoamento superficial, resultado de processos erosivos 

naturais às encostas. 

 

 



 

QUESTÃO 18. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Analise as pirâmides etárias A e B de duas situações demográficas fictícias. 

   

Leia as afirmações I a IV e decida quais delas estão corretas. 

  

I. A pirâmide A representa um país que dispõe de uma população economicamente ativa proporcionalmente maior 

que as outras faixas etárias, mas que tende a apresentar um sistema previdenciário deficitário em algumas décadas. 

II. A pirâmide B pode indicar dificuldades orçamentárias mais relacionadas à educação básica do que ao setor 

previdenciário (aposentadorias). 

III. Comparativamente, a pirâmide A pode indicar uma população mais instruída, e a pirâmide B, uma população 

mais excluída dos serviços sociais. 

IV. A base larga da pirâmide B indica maior acesso aos serviços de saúde, o que se reflete em menor mortalidade 

infantil. 

  

A) Estão corretas apenas as afirmações I, II e III. 

B) Estão corretas as afirmações I, II, III e IV. 

C) Estão corretas apenas as afirmações II e III. 

D) Estão corretas apenas as afirmações I e III. 

E) Estão corretas apenas as afirmações II, III e IV. 

 

QUESTÃO 19. (Valor: 1,0 ponto) 

 

(IFBA) “Os Estados Árabes se consideram em estado de guerra com Israel e, desde 1948, não cessam de proclamar 

sua vontade de lançar os israelitas no mar e de riscar seu Estado do mapa do Oriente próximo (...).” 

 

FRIEDMANN, Georges. Fim do povo judeu? São Paulo: Perspectiva, 1969, p. 243. 

 

Iniciado em 1848, o conflito palestino-israelense constituiu, no Oriente Médio, o que se convencionou chamar de 

Questão Palestina, que está longe de ser resolvida, ainda hoje, e pode ser relacionada à 

 

A) exigência, pelos países do Oriente Médio, de cumprimento do Plano da ONU de Partição da Palestina, que 

criava o Estado Palestino no final da Segunda Guerra Mundial. 

B) incapacidade dos países vencedores da Segunda Guerra de garantir a paz no Ocidente nos anos posteriores ao 

conflito, provocando uma fuga em massa de judeus para a Palestina. 

C) construção de um padrão de instabilidade nas relações internacionais pelo recém-criado Estado de Israel, que 

contava com o apoio dos Estados Unidos, da União Soviética e da ONU. 

D) recusa árabe à partilha da Palestina, imposta pela ONU, que submeteu a maior parte do território ao controle do 

recém-criado Estado de Israel, sem que se respeitasse a soberania dos povos desta região. 

E) extinção oficial do mandato britânico sobre a Palestina, no final da Segunda Guerra, com reconhecimento 

imediato pelos países vencedores da independência de todos os países do Oriente Médio. 

 

 

 



QUESTÃO 20. (Valor: 1,0 ponto) 

 

(UFRR) “Até o final da década de 80, existiam na África treze conflitos regionais (Angola, Etiópia, Libéria, Sudão, 

Chade, entre outros). Um ano depois, esse número diminuiu para seis, diante dos altos custos de sua manutenção. 

Com o relaxamento das tensões EUA-URSS (distensão), os países africanos também deixaram de ser o desencalhe 

de armas convencionais dos dois países. Entre 1984 e 1987, as despesas militares diminuíram de 5,2% do PNB, 

acumulado dos países em conflito para cerca de 4,3%. O cenário que resulta é desolador. Destruição econômica e 

destruição social, com a disseminação da fome e da epidemia da Aids.” 

(OLIVA, J. e GIANSANTI, R. Espaço e modernidade: temas da geografia mundial. São Paulo: Atual, 1995). 

 

Os conflitos existentes na África, juntamente com a fome e as epidemias, são elementos que constituem o triste 

cenário deste continente. Entre as explicações para compreendermos a existência dessas intermináveis guerras 

regionais, podemos apontar que: 

A) A atual disputa pelo potencial mercado de alimentos impulsiona as grandes potências africanas a investirem 

maciçamente na produção e venda de armamentos.   

B) O continente africano exerce importante papel estratégico nas relações políticas e ideológicas entre os países que 

compõem os blocos econômicos mundiais. 

C) Os conflitos ocorrem por conta do interesse de diversas tribos, em constituírem um espaço comum africano para 

agregar as diversas comunidades em um mesmo grupo étnico-linguístico cultural. 

 D) As atuais fronteiras foram traçadas pelos colonizadores europeus sem respeitar a antiga organização tribal e a 

distribuição geográfica das etnias no continente. 

E) As comunidades étnicas optaram por entrar em conflitos armados, estimulados pela inserção do capitalismo 

neoliberal e, principalmente, por conta dos diversos produtos industrializados disponíveis nos mercados africanos. 

 

 

 


