
        

 

8º - ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO – 3º TRIMESTRE 

GEOGRAFIA – PROF. HÉLITON 

 

1) Considerando o mapa dos EUA, assinale a alternativa que corresponde à melhor descrição para a 

área destacada no mapa. 

 
A) Trata-se do Cinturão da Ferrugem americano, região dos EUA de economia baseada na indústria 

pesada e de manufatura, cujo nome é uma ironia referente à degradação da área e ao grande número 

de galpões industriais abandonados. 

B) Refere-se à Cotton belt, especializada no cultivo do algodão, de ocorrência tradicional no sul, por 

ser uma região mais quente. 

C) Trata-se do Vale do Silício, que abrange várias cidades do estado da Califórnia e sul de São 

Francisco, estendendo-se até os subúrbios de San José. 

D) A região é notória pelo cultivo da laranja, mas também se destaca no turismo. Apresenta clima 

subtropical com temperaturas mais altas do que o padrão nacional. Possui uma sofisticada 

infraestrutura e um grande número de parques de diversões temáticos que atraem visitantes de todo o 

país e de outros lugares do mundo. 

E) A indústria dessa região tem a peculiaridade de se destacar em setores de altíssima tecnologia, 

sobretudo, aeroespacial e de computação. Está muito próxima ao Canadá e tem, como destaque, a 

cidade de Seatle. 

 

2) Considerando a organização do espaço industrial norte-americano, analise as afirmativas abaixo, 

atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(___) A concentração industrial na região nordeste está relacionada à ocorrência de recursos naturais 

e fontes de energia e aos volumosos investimentos ingleses. 

(___) O Vale do Silício é uma região de industrialização recente, que abriga um complexo de indústrias 

de alta tecnologia, empregando mão de obra altamente qualificada. 

(___) A região dos Grandes Lagos, de vital importância para a indústria norte-americana, vem 

diminuindo a sua participação na produção industrial do país. 

(___) A região centro-sul (Dallas, Houston e Atlanta) vem despontando nos setores industriais químico 

e aeroespacial devido aos investimentos governamentais e à ocorrência de jazidas petrolíferas. 

Assinale a sequência CORRETA. 

A) F – V – F – V. 

B) V – F – V – V. 

C) F – V – V – V. 

D) F – V – V – F. 

E) V – V – F – F. 

 

 

 



        

 

3) Sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos, é correto afirmar que: 

A) o Oeste apresentou um sensível declínio do setor industrial e está em franca decadência econômica.  

B) a região das planícies centrais substituiu as tradicionais atividades agrícolas pela indústria.  

C) as regiões Sul e Oeste formam o "Sun Belt" (cinturão do Sol), que se destaca pela presença de 

indústrias de alta tecnologia.  

D) a região de fronteira com o Canadá transformou-se em área industrial degradada, o chamado "Rust 

Belt" (cinturão da ferrugem).  

E) as Rochosas apresentaram forte crescimento industrial graças à descoberta de inúmeras reservas 

minerais. 

 

4) A costa oeste dos Estados Unidos da América apresenta 

A) polos tecnológicos na região conhecida como Vale do Silício, que combina universidades e 

empresas. 

B) grande presença de mão-de-obra migrante, devido à proximidade com a fronteira mexicana. 

C) maior possibilidade de furacões que a costa leste, devido à presença de falhas geológicas. 

D) menor densidade populacional na porção sul que no norte, em função das temperaturas mais baixas. 

E) produção de laranja orgânica em larga escala, competindo com a produção brasileira. 

 

5) Com uma produção diversificada, abrangendo indústrias têxteis, siderúrgicas e de equipamentos 

ferroviários, a região do Manufacturing Belt, comparada a outras regiões industriais dos EUA: 

A) vem aumentando sua participação relativa no total da produção do país, desde o pós-guerra. 

B) é uma região de fortes investimentos (hot belt) graças à vertiginosa expansão da indústria 

automobilística nas duas últimas décadas. 

C) perdeu sua posição de comando nas decisões econômicas do país, devido ao deslocamento 

significativo de indústrias, serviços e rede bancária para o Noroeste. 

D) apresenta organização predominantemente fordista, diferenciando-se dos novos centros industriais 

do Sun Belt, pautados pela acumulação flexível. 

E) caracteriza-se por dispersão territorial de suas indústrias, grande automação e pequena dependência 

das fontes de energia. 

 

6) Os polos mundiais de alta tecnologia, chamados tecnopolos, agrupam os centros de pesquisa de 

grandes empresas, localizam-se próximos a importantes universidades e contam com eficientes 

sistemas de transmissão de dados e informações, como é o caso: 

A) do Vale do Rhur, na Alemanha. 

B) da região industrial dos Grandes Lagos nos E.U.A. 

C) do Vale do Silício na Califórnia. 

D) da Bacia de Londres, na Inglaterra. 

E) da região industrial dos Urais, na Rússia. 

 

7) Nova região industrial dos Estados Unidos, tem o seu desenvolvimento baseado nos grandes lençóis 

petrolíferos da área. Suas principais indústrias estão ligadas ao petróleo. Trata-se:  

A) do Texas.    

B) de Los Angeles.    

C) do Nordeste.    

D) da região dos Grandes Lagos.    

E) Do leste. 

 

 

 

 

 



        

 

8) O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo atual, com uma economia dinâmica, alto 

nível cultural e grande desenvolvimento tecnológico. Porém, enfrenta alguns problemas internos, 

ligados ao baixo contingente populacional e à dificuldade de ocupação de um espaço natural de difícil 

ocupação humana. Uma das opções abaixo NÃO está de acordo com a distribuição da população 

canadense. Assinale-a: 

A) A grande aglomeração populacional, na região sudeste, é explicada pelo poder econômico formado 

pelas Províncias de Quebec e Ontário, as mais industrializadas. 

B) Por ser uma nova área industrial, as Províncias do Norte apresentam uma recente concentração 

populacional. 

C) O grande Norte Canadense é uma região de vazio demográfico; embora apresente  diversos recursos 

minerais, sua extração é dificultada pelo clima. 

D) A distribuição da população pela linha de fronteira dos Estados Unidos é explicada pelo clima mais 

ameno. 

E) A alta mecanização da agricultura desenvolvida nas pradarias libera mão-de-obra para outras 

atividades econômicas, como a indústria petroquímica. 

 

 

9) Leia as assertativas sobre o Canadá: 

I. É um dos poucos países desenvolvidos da atualidade que mantém grande parte de seus recursos 

naturais sem aproveitamento. 

II.  A estrutura fundiária baseia-se em propriedades que possuem em média 100 ha e são exploradas 

pelos membros da família proprietária. 

III. A maior concentração industrial acha-se no vale do rio São Lourenço e nos territórios do Norte. 

São verdadeiros os itens: 

A) I 

B) II 

C) I, II e III 

D) I e III 

E) II e III 

 

10) Sobre a economia do Canadá, podemos afirmar: 

I - É fortemente dependente dos Estados Unidos em relação aos fluxos de capitais, tecnologia e 

mercadorias. 

II - Muito prejudicada pela Segunda Guerra Mundial e fracamente industrializada, equilibra na sua 

balança comercial com exportações de gêneros alimentícios. 

III - Dinâmica e forte, tem na produção de papel e celulose uma posição de destaque que coloca o 

Canadá como o maior produtor mundial do gênero. 

IV - Não utiliza técnicas modernas na agropecuária, o que faz com que essa atividade se torne 

altamente improdutiva. 

São CORRETAS as afirmativas 

a) I e IV. 

b) III e IV. 

c) I e V. 

d) II e V. 

e) I e III. 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

11) No passado, conhecida como “capital mundial do automóvel”, atualmente,   

A) San Francisco converteu-se em importante centro tecnológico junto ao Vale do Silício e é centro 

irradiador da informática mundial.     

B) Boston tornou-se importante centro financeiro sendo considerada a capital da megalópole de Bos-

Wash.     

C) Seattle consagra-se como o centro tecnológico e aeronáutico norte-americano.     

D) Detroit é a melhor expressão do declínio industrial do Rust Belt . 

E) Nova York é o novo centro financeiro dos EUA.  

 

 

12) Sobre o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, leia as afirmativas abaixo: 

I. O sudeste iniciou o processo industrial do País impulsionado pelos importantes centros comerciais 

e bancários daquela região e pela mão de obra imigrante de origem europeia; 

II. Com o fim da guerra civil, o eixo industrial se deslocou do sudeste para o nordeste do País, 

impulsionando o crescimento de importantes centros urbanos como o de Nova York; 

III. No nordeste e na região dos Grandes Lagos, desenvolveram-se as indústrias de bens de produção, 

baseadas no carvão e no minério de ferro, e nasceu a indústria automobilística; 

IV. Após a Segunda Guerra Mundial, o sul e o oeste do País passaram a receber crescentes 

investimentos industriais também atraídos pelos campos petrolíferos do Golfo do México e da 

Califórnia. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.  

A) I e II    

B) I e III    

C) II e III    

D) II e IV    

E) III e IV    

 

 

13) A atividade industrial dos Estados Unidos é de grande importância; responde por cerca de 23% da 

produção total da indústria mundial. Essa produção industrial teve papel de grande importância nas 

modificações do espaço norte-americano.  

Assinale a opção que apresenta uma afirmativa CORRETA sobre a dinâmica industrial dos Estados 

Unidos.   

A) A atividade industrial foi iniciada na costa do Pacífico, em razão do aproveitamento de condições 

naturais e históricas favoráveis ao seu desenvolvimento.     

B) O nordeste dos Estados Unidos vem aumentando de forma expressiva sua participação na produção 

industrial norte-americana.     

C) O crescimento da atividade industrial da costa oeste resultou da instalação de um forte setor 

siderúrgico, aproveitando os recursos minerais encontrados na região.     

D) A descoberta e exploração de imensas reservas de petróleo, sobretudo no Texas e no Golfo do 

México, favoreceram o crescimento industrial do sul.    

E) A industrialização dos EUA se iniciou nas planícies do Centro-Oeste, pois as atividades 

agropecuárias ali desenvolvidas serviram como fornecedoras de matérias-primas para a indústria 

nascente 

 

14) De acordo com a ONU, a população do Canadá usufrui de excelente qualidade de vida, por causa 

de: 

A) altos índices de desenvolvimento econômico.  

B) uma política governamental que prioriza o bem-estar social.  

C) rígidas leis ambientais e uma moderna política de planejamento urbano.  

D) Verbas maciças destinadas à educação 

E) todos os dados das alternativas anteriores. 



        

 

15) A  indústria de celulose e papel é muito desenvolvida no Canadá, tanto em Quebec quanto na 

Colúmbia Britânica, isto em virtude da facilidade de obtenção de madeira proveniente da(o):  

A) taiga canadense    

B) Pradarias.    

C) importação dos EUA    

D) importação da África    

E) domínio da tundra    

 

 

16) Sobre a demografia japonesa, é correto afirmar: 

A) Devido a sua imensa dimensão territorial, o Japão é um país com baixa densidade populacional; 

B) O Japão está entre os países com a maior densidade populacional do mundo; 

C) A população japonesa é três vezes maior que a população da China; 

D) O Japão possui uma população pequena devido a doenças provenientes da radiação. 

E) O país possui muitos gastos com sua população de crianças e adolescentes, maioria na população 

em geral.  

 

17) Sobre as questões demográficas d(populacionais)o Japão, é correto afirmar: 

A) Em função dos impactos da Segunda Guerra Mundial, o Japão é um dos países do mundo com 

menor número de idosos. 

B) O desequilíbrio entre o envelhecimento da população e as baixas taxas de fertilidade tem causado 

sérios problemas na balança de pagamento do sistema previdenciário do país. 

C) Apesar de possuir uma população significativamente alfabetizada, o Japão não figura entre as 

nações do mundo com elevado IDH. 

D) A queda no crescimento populacional japonês é responsável pela baixa densidade demográfica 

apresentada nas principais cidades do país nos dias atuais. 

E) O Japão, após um declínio das taxas de natalidade com a política do filho único, vem incentivando 

através de medidas financeiras, o aumento da natalidade. Atualmente, já é o país asiático com as 

maiores taxas de natalidade.  

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A                  

B                  

C                  

D                  

E                  

 


