
                                     

Aluno (a) ________________________________________________________________ 

Lista para aula de recuperação 

GEOGRAFIA – 2º Ano 

 
  
 01. Em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra limitada por um círculo 
máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma dois hemisférios, assim como sua divisão pelo 
meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério 
a) norte oriental. 
b) boreal austral. 
c) meridional oriental. 
d) austral leste. 
e) sul ocidental. 
 
 
02. A Zona da Mata nordestina foi palco, desde os primórdios do processo de colonização do país, para o 
desenvolvimento da monocultura da cana-de-açúcar o que persiste até os dias atuais. Que fatores 
contribuíram marcantemente para que essa atividade agrícola tenha se tornado tão importante na 
área? 
0-0) A parte oriental do Nordeste brasileiro era o espaço geográfico da colônia que se situava mais 
próxima da metrópole, facilitando assim o comércio marítimo. 
1-1) Essa zona fisiográfica possui um clima tropical úmido com chuvas de outono e de inverno que 
favorecem o cultivo desse produto agrícola. 
2-2) A existência local de uma floresta latifoliada subperenifólia contribuiu para o fornecimento de 
madeira destinada às construções urbanas e como fonte de energia. 
3-3) A área possui vastos espaços dominados por solos litólicos, excessivamente férteis, favoráveis ao 
cultivo da cana-de-açúcar e às lavouras de subsistência. 
4-4) Os rios volumosos e de caráter sazonal intermitente favoreciam o transporte fluvial para Olinda e 
Recife, de onde partiam os navios com o produto para a Europa. 
  
03.  Leia com atenção: 
  
“[...] todo espaço regional é fruto de uma história geológica, geomorfológica, pedológica e hidrológica, 
modificado por sucessivas formas de atividades antrópicas, às vezes bastante perturbadoras.” 
(Aziz Ab'Sáber. Escritos ecológicos. São Paulo: Lazuli Editora, 2006. P. 34) 
  
Segundo o autor, vários são os processos que formam o espaço regional. A partir do que ele diz, pode-se 
perceber, nas realidades regionais, que 
a) numa região tropical, as ações humanas juntamente com os fenômenos geológicos são os principais 
elementos na constituição do perfil da região. 



b) ações humanas como a urbanização e a modificação do curso dos rios, por exemplo, somente são 
importantes na forma de uma região, se forem perturbadoras. 
c) por serem perturbadoras, especialmente quando mal planejadas, as ações humanas terminam dando 
o tom principal das características de uma região. 
d) uma região condensa em suas características a complexidade tanto dos fenômenos naturais, como da 
produção social do espaço. 
e) a história dos processos naturais, embora marcada pelos tempos longos da natureza, tem menor 
importância na determinação dos quadros regionais. 
 
 
04. (Fundação Bradesco) Observe com atenção o mapa abaixo: 

 
 
Partindo dos dados apresentados no mapa e sabendo que a expressão “Línea equatorial”  significa Linha 
do Equador, podemos afirmar que: 
a) a Linha do Equador divide o planeta nos hemisférios ocidental e oriental. 
b) o Brasil é atravessado pelo Meridiano de Greenwich. 
c) a Linha do Equador atravessa apenas o continente africano. 
d) o Brasil se situa nos Hemisférios Sul, norte e Ocidental. 
e) o Meridiano de Greenwich atravessa apenas o continente asiático. 
 
 
05. Os fatores que levaram ao desenvolvimento e à ampliação das atividades econômicas periféricas da 
colônia, tais como, a pecuária, o tabaco, as drogas do sertão e mesmo o pau-brasil, em detrimento da 
lavoura de cana-de-açúcar, após a expulsão dos holandeses, em 1654, foram:  
a) a criação de um mercado interno fomentado pelo descobrimento das minas de ouro no final do 
século XVI e sua ampliação para as cidades litorâneas da colônia.  
b) a inversão significativa da utilização da mão de obra escrava pela mão de obra livre na região das 
minas, criando, assim, um mercado consumidor expressivo.  
c) estagnação econômica do Centro-Oeste, em função do renascimento agrícola no Nordeste, ao longo 
do século XVII.  
d) o acompanhamento destas atividades, primeiro como complemento da atividade açucareira e, 
posteriormente, como núcleos abastecedores da atividade mineradora e seus desdobramentos.  
e) todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
06. Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o território brasileiro corresponde a 
48% do subcontinente sul-americano. Sua grande dimensão e localização proporcionam fronteiras com 
quase todos os países da América do Sul. Marque a alternativa que indica as duas únicas nações sul-
americanas que NÃO fazem fronteira com o Brasil.  
a) Argentina e Uruguai  
b) Equador e Chile  
c) Colômbia e Suriname  
d) Chile e Panamá  
e) Paraguai e Venezuela 
 
 

 

 

 



07. Explique a dinâmica da DIT. 

 

08. Apresente estratégias usadas pelo Japão para se recuperar no pós-guerra. 

 

09. Apresente quais são os tigres asiáticos e por que eles receberam essa denominação. 

 

10. Explique o que são as ZEEs chinesas e os motivos que elas foram criadas. 

 

11. Caracterize as regiões industrias americanas destacando os principais cinturões. 

 

12. Diferencie o Fordismo e o Toyotismo. 

 

 

 


