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Questão 1 - Os Estados Unidos foram o maior país imigrante da História, tendo recebido legalmente cerca de 50 

milhões de estrangeiros, além dos imigrantes ilegais, cujo número é difícil de ser avaliado. Sobre o assunto, observe, 

no mapa a seguir, alguns dos estados que tiveram maior crescimento de imigrantes hispânicos durante a presente 

década.  

O termo hispânico se refere a quais nacionalidades de imigrantes nessa região? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Questão 2 - Observe o mapa a seguir, onde está representado um fenômeno urbano típico do Nordeste dos Estados 

Unidos. 

 

 
Como se denomina o fenômeno representado? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: 

 Caderno 3 - Editora anglo 

 Cap. 9 – A economia industrial da Europa 

 Cap. 10 – Aspectos naturais da América Anglo-Saxônica 

 Cap. 11 – a população dos Estados Unidos 

 Cap. 12 – Atividades agrícolas dos Estados Unidos (págs. 175 a 178) 



Questão 3 - A formação de blocos econômicos tem como principal objetivo a maximização das relações comerciais 

entre os países integrantes. Nesse sentido, os países da América do Norte formaram um dos blocos econômicos 

mais importantes do planeta. Qual o nome desse bloco? Quais os países o compõem?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Questão 4 - Leia os textos e observe o mapa para responder a questão: 

 

Texto I  

Toda a costa nordeste da América anglo-saxônica sofre grandes prejuízos durante vários meses por ano com o 

fechamento dos seus portos, graças ao congelamento dos rios, oceanos e mares da região.  

 

Texto II  

A costa ocidental da Europa sofre uma maritimidade positiva por ação desse fator climático, que não apenas impede 

o congelamento dos mares e oceanos, mas também eleva a umidade do ar e ameniza a temperatura atmosférica do 

inverno. 

 
 

 

Por que Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem seu porto congelado no inverno?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 5 - Observe a pirâmide etária dos Estados Unidos de 1990 e compare-a com a projeção para 2050: 

 

Analise o comportamento da população nas faixas etárias acima de 70 anos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 - Este rio corta a maior zona industrial do continente e estava morto, devido à elevada poluição. Hoje ele 

está despoluído graças à iniciativa privada e ação intensa dos governos dos países banhados por suas águas. Ele 

nasce na Suíça, flui em direção à Áustria, passando por Liechtenstein, França, Alemanha e Países Baixos, 

desaguando no Mar do Norte. Esse rio cumpre um papel importante na integração regional por ser uma hidrovia de 

grande relevância para o escoamento da produção europeia. Essas são as principais características do rio:  

a) Volga, navegável em toda a sua extensão e utilizado também para a geração de energia elétrica.  

b) Sena, importante por ser intermitente, sendo o principal e o mais extenso da Europa Setentrional.  

c) Tâmisa, que percorre territórios de clima tropical, em cujas margens as florestas foram totalmente desmatadas.  

d) Reno, em cujas margens se encontra uma das zonas mais densamente povoadas e industrializadas da Europa. 

 

Questão 7 - Leia a notícia: As autoridades da cidade de São Francisco lançaram hoje um plano de preparação para 

a Califórnia enfrentar as consequências do chamado Big O ne, um grande terremoto, que poderia causar milhares de 

mortes e prejuízos de até 200 bilhões de dólares. O Instituto de Pesquisa em Engenharia de Terremoto quer 

conscientizar as pessoas sobre os efeitos que esse terremoto poderá ter, atingindo inclusive áreas centrais das 

grandes cidades da região.  
Folha Online. 17 abr. 2002. Adaptado. 

Com base no texto acima e nos conhecimentos geográficos, assinale a alternativa correta:  

a) A região encontra-se numa área geológica formada predominantemente por rochas sedimentares, local muito 

vulnerável à atividade tectônica.  

b) A região está situada numa área geológica muito antiga, formada por escudos cristalinos, fato que explica a 

ocorrência de terremotos.  

c) A região localiza-se no leste da América anglo-saxônica, onde predominam os dobramentos modernos. 

d) O Big One poderá causar grandes estragos no oeste dos Estados Unidos, onde se encontram os dobramentos 

modernos, bem como a falha geológica de San Andreas. 

 



Questão 8 - A Bacia do Ruhr, na Europa Ocidental, é uma região caracterizada: 

a) por um microclima extremamente frio e seco; 

b) pela presença de um complexo urbano-industrial; 

c) por uma atividade agrícola altamente desenvolvida; 

d) pela existência de lençóis petrolíferos; 

e) pela presença de altas cadeias montanhosas. 

 

Questão 9 - Considere os itens abaixo para responder à questão. 

I. Países do Leste Europeu enfrentam, em geral, dificuldades de adaptação à economia de mercado, que se 

traduzem em desemprego, falta de moradia e baixos salários. 

II. Países do Ocidente Europeu esforçam-se no sentido da integração econômica, visando a consolidação de um 

espaço único no mercado, inclusive tendo em vista a implantação de uma moeda própria. 

III. Países do Leste Europeu recuperam-se rapidamente do período em que permaneceram sufocados pelo poder da 

ex-União Soviética e começam a despontar política e economicamente no mercado internacional. 

IV. Países do Ocidente Europeu têm sua população favorecida, financeira e economicamente, devido ao seu alto 

nível de industrialização e aos elevados índices de padrão de vida, com desemprego em torno de 1%. 

V. Países do Leste Europeu esforçam-se para adaptar suas economias à nova situação de mercado e os conflitos 

gerados pelas diferenças culturais e étnicas estão em vias de superação. 

Dentre as alternativas abaixo, a que correta e respectivamente caracteriza, na atualidade, o grupo de países do Leste 

e do Ocidente Europeu: 

a) I – II 

b) II – V 

c) IV – V 

d) I – IV 

e) III – IV 

 

 

Questão 10 - Um dos problemas encontrados pelos países europeus é a produção de energia, de forma segura e 

que não agrida ao meio ambiente. A fonte de energia mais usada atualmente na Europa é a energia. 

a) nuclear. 

b) eólica. 

c) solar 

d) hidrelétrica. 

e) Maremotriz 


