ENSINO FUNDAMENTAL

Geografia

Conteúdos do 8º Ano – 1º/2 Bimestre 2019 – Trabalho de Dependência
Nome: __________________________________________ N.o: ____
Turma: ______ Professor(a): Giselly

 Cascadura

 Mananciais

 Méier

 Taquara

Resultado / Rubrica

Valor Total 10,0 pontos

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.
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Instruções

Unidade:

Data: ____/____/2019

AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

A América é um continente localizado no hemisfério ocidental da Terra. É o segundo maior continente, no tocante
a extensão territorial. É banhado a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Pacífico e ao norte pelo
Oceano Glacial Ártico. Veja no mapa a seguir:

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
1) Sabendo que a America é dividida em America Latina e Anglo-Saxônica, pinte com duas cores diferentes,
destacando cada uma delas.
2) Apresente as características que diferenciam a America Latina da Anglo-Saxônica.
3) Observe a charge:

Relacione o conceito de Reforma Agrária com o que a charge esta retratando.
4) Sabemos que o continente Americano apresenta diversos tipos de revelo e clima. Explique por que há essa
grande diversidade de clima e escolha 2 para dar as características.
5) O Mercosul é uma organização intergovernamental fundada a partir do Tratado de Assunção de 1991. Ao
analisar o mapa abaixo, observamos que os países que compõem o Mercosul estão em destaque, e que a
Venezuela, apresenta uma cor diferenciada.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.

Explique a relação da Venezuela com o Mercosul.
6) A charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum
acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidos. Explique o que a charge abaixo esta querendo
satirizar.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
7) O Muro de Berlim foi um grande símbolo da Guerra Fria.

Explique a relação da queda do Muro de Berlim com o fim da Guerra Fria.
8) Analise a tirinha a seguir:

Podemos relacionar a tirinha a Corrida Armamentista? Justifique a sua resposta.
Observe a charge e responda as questões 9 e 10:
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
9) Explique por que a Guerra Fria foi um conflito ideológico.
10) Quando falando de "leste/oeste" geralmente nos lembramos de uma bussola, pois são pontos cardeais, aos
quais nos ajudam na orientação do espaço geográfico, mas durante o período da Guerra Fria, eles tiveram outro
significado.
Explique a afirmativa acima.
11) O Capitalismo se consolidou durante a Revolução Industrial, trazendo como principais características a
economia de mercado, a busca do lucro, predomínio de propriedades privadas, entre outras. Mas também, gerou
alguns problemas.
Aponte e explique um problema derivado do sistema capitalista.
12) Com base na imagem e explique como podemos caracterizar o conceito de Globalização.

Leia e responda as questões 13 e 14:

13) Dê o conceito do que é uma Multinacional.
14) Cite duas vantagens e duas desvantagens para os países subdesenvolvidos que possuem as multinacionais.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
O mapa abaixo, destaca alguns países emergentes, observe:

15) O que são países emergentes?
16) Quais países em estão em destaque e qual a importância deles no quadro econômico.
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