
        

 

9º - ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO – 3º TRIMESTRE 

GEOGRAFIA – PROF. HÉLITON 

 

1) O maior parceiro comercial do México, é:  

A) Brasil 

B) Estados Unidos 

C) Canadá 

D) Cuba 

E) Argentina 

 

2) Um dos principais produtos de exportação do México é:  

A) Gêneros agrícolas como cevada, centeio e aveia. 

B) Minérios estratégicos como urânio e tório. 

C) Produtos de alta tecnologia, graças a acordos comerciais com os EUA. 

D) Tecnologia de fontes de energias limpas e renováveis. 

E) Petróleo bruto e seus derivados.  

 

3) A América do Sul possui uma pequena fatia no total das exportações mundiais. Entre os países de 

maior exportação na América do Sul, podemos destacar:  

A) Brasil e Argentina. 

B) Chile e Peru. 

C) Venezuela e México 

D) Uruguai e Paraguai. 

E) Brasil e Nicarágua.  

 

4) Os atuais países membros do Mercosul atualmente, são (lembrando que a Venezuela está 

temporariamente suspensa):  

A) Brasil, Uruguai, Chile e Paraguai. 

B) Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai. 

C) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

D) Peru, Argentina, Chile e Uruguai. 

E) Brasil, Venezuela, Colômbia e Equador. 

 

5) Uma das metas estipuladas na criação do Mercosul e atualmente colocada em prática, foi: 

A) A criação de uma moeda única. 

B) A criação de uma zona de livre comércio, de livre circulação de pessoas, mercadorias e de 

capitais(dinheiro). 

C) A implantação de uma união aduaneira, ou seja, a adoção de livre circulação de mercadorias e a 

adoção de tarifas de importação e exportação iguais para os mesmos produtos. 

D) A criação de leis ambientais e de respeito aos direitos humanos comuns a todos os países. 

E) A criação de um novo bloco econômico que contemple todos os países da América do Sul e não 

apenas os atuais países membros.  

 

6) Os acidentes geográficos são modificações provocadas no relevo e podem ser naturais ou 

artificiais. O acidente geográfico que favoreceu a construção do Canal do Panamá é um(a): 

A) Baía 

B) Canal 

C) Golfo 

D) Istmo 

E) Estreito 

 



        

 

7) O Canal do Panamá foi construído em 1914 pelos Estados Unidos, que controlaram sua 

administração por quase um século. Devolveram a soberania da área aos panamenhos em 1999. 

Recentemente, contou com uma  ampliação com vistas a permitir o tráfego de navios de maior porte, 

atualmente utilizados com mais frequência. É uma das principais vias que liga o Extremo Oriente à 

costa Leste dos Estados Unidos. 

Com base nos conhecimentos que você tem sobre o assunto, observe o mapa e o texto, e indique a 

alternativa correta: 

 
A) O Canal do Panamá reduziu sensivelmente as distâncias percorridas nas rotas marítimas entre as 

costas leste e oeste dos EUA. 

B) As rotas mais beneficiadas com a construção do Canal do Panamá são as que ligam a Europa e a 

África Ocidental à costa Leste dos EUA. 

C) A ampliação do Canal do Panamá não deve ser levada em conta por não apresentar aumento 

significativo nenhum no tráfego marítimo, já que os navios de porte maior não são utilizados 

intensamente nos dias de hoje. 

D) o Canal do Panamá apresenta importância estratégica e militar para os EUA, apesar  da pouca 

relevância econômica referente às  rotas comerciais marítimas. 

E) O Canal do Panamá não teve um papel significativo na circulação marítima internacional nem na 

estratégia de defesa militar dos EUA. 

 

8) As afirmativas a seguir referem-se às regiões polares. 

I - A Antártica é um continente de aproximadamente 14 milhões de km2, quase totalmente coberto 

por um manto de gelo que pode ultrapassar 4.500 metros de espessura e que constitui na maior reserva 

de água doce do planeta. 

II - A região ártica é constituída por um oceano (Oceano Ártico) coberto por uma fina camada de mar 

congelado, vários arquipélagos e ilhas isoladas. Abrange, também, geleiras situadas na parte 

setentrional das principais massas continentais do planeta (Ásia, Europa e América do Norte). 

III - Ambas as regiões polares, habitadas por esquimós, têm seus territórios disputados por vários 

países. Ao Brasil cabe parte da Península Antártica e das Ilhas Shetland do Sul, onde se situa a Estação 

Brasileira Comandante Ferraz. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I 

B) Apenas I e II 

C) Apenas I e III 

D) Apenas II 

E)  Apenas II  e III. 

 

 

 

 

 

 



        

 

9) Marque as alternativas que identificam corretamente a importância da Antártica para o planeta, fato 

que despertou o interesse de diversos países nesse continente, mesmo sendo um ambiente bastante 

rigoroso para a vida humana.  

A)  A Antártica detém 90% das reservas de água doce do planeta, recurso de grande importância 

geopolítica e ambiental, porém, grande parte desta água encontra-se salinizada.  

B) Em razão das abundantes fontes de petróleo, gás natural e minérios, especialmente na Groenlândia, 

os países estão cada vez mais envolvidos em disputas por influência política e econômica nesse 

continente. 

C) A fauna terrestre é rica e diversificada, composta de ursos polares, renas, bois almiscarados e focas, 

entre outros animais, atraindo biólogos de todo o planeta à região. 

D) A sua posição estratégica no planeta tem motivado vários países a implantar bases militares e a 

realizar operações no continente. 

E) A região polar sul tem influência fundamental na circulação atmosférica e oceânica global 

planetária, atraindo, assim, a atenção de pesquisadores interessados em estudar o comportamento da 

evolução do clima da Terra. 

 

10) A respeito da população presente na Antártica, marque a alternativa correta. 

A) Há uma população nativa de origem mongólica, que inclui os esquimós e os lapões. 

B) Os membros de algumas tribos que vivem na região se assemelham aos índios americanos. 

C) A população, formada por pesquisadores de diversas nacionalidades, oscila sazonalmente, em 

virtude das condições do tempo atmosférico. 

D) Segundo estudos antropológicos, os povos que colonizaram o continente vieram do Sudeste 

Asiático, há mais de 50 000 anos. 

E) Vários países já ocuparam permanentemente o território antártico, originando os primeiros 

povoados e aglomerações urbanas. 

 

11) Assinale a alternativa correta sobre a Antártica:  

A) A Antártida é o lugar mais frio do planeta. No verão, a temperatura média é de 0 ºC e, no inverno, 

ultrapassa os 80 ºC negativos. 

B) O território da Antártida abriga estações de pesquisa de 26 países, que dividem o território de 

acordo com o Tratado Antártico. 

C)  A Antártida é banhada pelas águas do oceano Ártico e recoberta por grossas camadas de gelo que 

podem ter até 4 km de espessura. 

 D) Devido ao intenso frio, a tundra, escassa vegetação do continente antártico, aparece principalmente 

no litoral. 

 E) Nenhum país reivindicou que áreas da Antártida façam parte de seu território da América. 

 

12) Com base em seus conhecimentos sobre as regiões polares, assinale a alternativa correta:  

A) O Ártico possui importantes reservas de petróleo e gás natural, mas elas não são exploradas 

economicamente. 

B) Em função das baixas temperaturas, encontramos a vegetação de tundra em ambos os ambientes: 

Ártico e Antártico, inclusive com as mesmas espécies de fauna 

C) as pesquisas científicas nas regiões polares podem auxiliar cientistas a, entre outras coisas, obterem 

informações sobre as alterações climáticas e ambientais pelas quais o planeta já passou. 

D) A maioria dos países que possuem bases científicas na Antártica possuem também alguma 

atividade econômica no continente 

E)  Apesar do Brasil ser um dos membros do Tratado da Antártida, o país não desenvolve pesquisas 

científicas no continente. 

 

 

 

 



        

 

13) Mesmo divergindo sobre as causas do fenômeno, a comunidade científica é unânime: o Ártico está 

derretendo. Um conjunto de Estados vê no aquecimento global um caminho para ocupar ainda mais a 

região Ártica, vislumbrando as enormes riquezas que poderão emergir das profundezas. 

Em relação aos interesses geopolíticos naquela região, considere as seguintes afirmações. 

I - A possibilidade de exploração econômica do Ártico reativa as disputas da antiga Guerra Fria entre 

Estados Unidos e Rússia, já que esta região foi o principal alvo de conflitos naquela época.  

II - O desaparecimento das geleiras permitirá a exploração de minérios (diamante, ouro, prata, cobre, 

chumbo, zinco) hoje inacessíveis. 

III - O derretimento do gelo abre caminho para transformar o Polo Norte numa enorme bacia 

petrolífera e numa rota marítima internacional. 

Quais estão corretas?  

A) Apenas I.    

B) Apenas III.    

C) Apenas I e II.    

D) Apenas II e III.    

E) I, II e III.    

 

 

14) Considere as afirmações a seguir, relacionadas às calotas polares. 

I - As duas calotas polares recobrem superfícies continentais. 

II – As águas congeladas formam as banquisas. 

III - "Icebergs" são grandes blocos de gelo  que se deslocam ao sabor das correntes marítimas. 

Quais estão corretas?  

A) Apenas I.    

B) Apenas II.    

C) Apenas I e III.    

D) Apenas II e III.    

E) I, II e III. 
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