
 

 
    COLÉGIO ANGLO ÁGUAS – LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 
9º ano   

 
Trimestre: 3º 

 
Ensino Fundamental  II 

 
Professor: Felipe  
 

Atenção: a lista será resolvida na sala de aula com agendamento prévio do professor. NÃO TRAZER PRONTA DE 
CASA. 
 

1 – Grande parte da América Central e do México está sujeita, todos os anos, a intensos 

furacões, alguns causando elevados prejuízos e mortes. Aponte a alternativa que se 

relaciona a esse fato de forma correta: 

a) As áreas mais atingidas são o sul e o oeste da região, com maior ocorrência 

no verão. 

b) Durante o verão, as águas do Golfo do México e do mar das Antilhas têm 

suas temperaturas elevadas, facilitando a formação dos furacões. 

c) Os furacões são acompanhados de longos períodos de secas, que afetam a 

agropecuária da região. 

d) Os furacões se originam nos Estado Unidos, graças às zonas de baixas 

pressões na parte central desse país. 

2 – Leia o texto: 

“A população do México corresponde a quase três quartos da população total e está 

concentrada nas grandes cidades. Em 2000, as regiões metropolitanas abrigavam a 

maioria dos 99 milhões de habitantes do país: a da capital federal tem cerca de 23 

milhões, mais de 25% da população mexicana; a de Guadalajara, cerca de 3 milhões; a 

de Netzahualcóyotl, cerca de 2,8 milhões; e a de Montemerrey cerca de 2,5 milhões. E o 

êxodo para essas localidades continua intenso.  

O texto descreve um fenômeno de urbanização típico de países subdesenvolvidos, 

principalmente aqueles que se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, quando 

se assistiu ao surgimento da chama nova divisão internacional do trabalho. Essa 

urbanização gerou o fenômeno conhecido como: 

a) Desmetropolização.                                  c) Êxodo urbano. 



b) Macrocefalia urbana.                                 d) Verticalização periférica urbana. 

e) Hipertrofia do Setor Secundário. 

3 - (UFSC-1999) Do ponto de vista histórico-social, o continente americano divide-se 

em América Anglo-saxônica e América Latina. Identifique a proposição que caracteriza 

INCORRETAMENTE a América Latina. 

a) A colonização por exploração deixou marcas profundas nessa parte da 

América, entre as quais a excessiva concentração de terras. 

b) A dependência, em relação aos países centrais, é estrutural, muito embora as 

forças endógenas também atuem na formação econômico-social. 

c) O colonizador fixou-se de imediato à terra, criando um mercado interno 

responsável por um precoce desenvolvimento industrial. 

 d) Países como o México, o Brasil e a Argentina podem ser caracterizados como 

uma periferia industrializada. 

e) O Espanhol e o Português são as línguas oficiais dominantes, embora existam 

alguns países que falam inglês e francês. 

4 - (UFMG 2008) Recentemente, aspectos de ordem política e humano-econômica da 

América Latina têm contribuído para modificar a participação desse Subcontinente no 

cenário mundial. Considerando-se esses aspectos, é INCORRETO afirmar que o 

Subcontinente Latino-Americano: 

a) é um dos grandes exportadores mundiais de combustíveis fósseis e oferece 

outras possibilidades energéticas em diversidade e volume que permitem sua utilização 

em outras partes do mundo. 

b) exerce grande poder de atração sobre empresas multinacionais, por abrigar 

considerável mercado potencial, formado por população numerosa e, ainda, com grande 

parte de suas necessidades não-atendidas. 



c) registra, hoje, graças ao emprego de tecnologias nele geradas, ritmo de 

desenvolvimento industrial que supera aquele verificado em outras regiões do mundo, 

que também abrigam países em desenvolvimento. 

d) tem gerado dúvidas sobre a segurança dos investimentos externos na região, 

devido às recentes nacionalizações de unidades industriais estrangeiras localizadas em 

alguns dos países que o constituem. 

5 – O termo plantation é utilizado para definir a forma de agricultura introduzida pelos 

europeus em suas colônias da América. Desde o final do século XIX, com o fim do 

escravismo e com as independências das colônias, essa forma de produção sofreu 

mudanças. Atualmente as plantations da América Latina têm as seguintes 

características: 

a) Grandes propriedades com produção destinada ao mercado interno. 

b) Pequenas propriedades de subsistência ao redor das grandes cidades. 

c) Propriedades onde predomina a agricultura caracterizada como jardinagem. 

d) Grandes latifúndios monocultores agroindustriais voltados ao mercado 

externo.  

6 – Sobre os países que formam a América Central é correto afirmar que: 

a) Praticamente não houve estímulo ao desenvolvimento industrial, por parte 

dos Estados da região. 

b) Naqueles que já possuem um parque industrial diversificado, a importação 

de manufaturados é elevada. 

c) Há um predomínio da estrutura agrária caracterizada pelo minifúndio, devido 

às eficientes reformas agrárias. 

d) Seu estado de subdesenvolvimento é consequência da tropicalidade regional.  

7 – O relevo da porção oriental da América do Sul tem amplas áreas com terrenos 

cristalinos muito antigos. Mas esses velhos planaltos desgastados apresentam também 

algumas formações de elevadas altitudes. A alternativa que se refere corretamente a essa 

parte do relevo é: 



a) A área em questão é de formação extremamente recente, da Era Cenozoica, e 

se localiza no litoral atlântico brasileiro. 

b) É uma unidade de relevo conhecida também como a maior planície do 

mundo, atravessada por um grande rio e caracterizada por solos férteis. 

c) O enunciado se refere ao relevo da faixa atlântica da região Sudeste, em que 

se destacam formações como as serras do Mar e da Mantiqueira.  

d) A área referida é a Amazônia, onde se situa o Pico da Neblina, com mais de 

3.000 metros de altitude, o mais elevado de toda a América do Sul.  

8 – Analise os indicadores sociais de alguns países da América Latina:  

 

Analisando a tabela, só é incorreto afirmar que: 

a) Apesar da melhoria de vários indicadores, a região ainda possui graves 

problemas sociais, já que vários números estão abaixo dos indicadores 

encontrados em países desenvolvidos. 

b) Bolívia e Haiti, os dois países mais pobres dos que foram selecionados, 

melhoraram seus indicadores, mas esses ainda são ruins quando comparados 

a outros países da região. 

c) As taxas de analfabetismo de Brasil e Bolívia, em 2011, estavam muito 

próximas, o que ilustra a gravidade do analfabetismo no Brasil, tendo em 

vista a sua posição econômica muito superior à do vizinho.  

d) Os indicadores mostram duas tendências, a do crescimento da expectativa de 

vida em todos os países selecionados e a do aumento do analfabetismo, o que 

prejudica a região.  



 

 

 

 

  


