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QUESTÃO NO.1 
A América desenvolvida é composta por quais países?  

 

QUESTÃO NO.2 
Quais são as características físicas da América desenvolvida? 

 
QUESTÃO NO.3 

A colonização e a formação da América desenvolvida ocorreram de que forma? 

 
QUESTÃO NO.4 

Qual é o tipo de agricultura amplamente praticado nos países que formam a América Desenvolvida?  
 

QUESTÃO NO.5 
Como se dá a predominância de climas temperados e frios na América desenvolvida? 

 

QUESTÃO NO.6 
Qual país se aproximou do poderio econômico e militar dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial? 

 
QUESTÃO NO.7 

O que são as Cidades Globais? 

 
QUESTÃO NO.8 

O Canadá é, segundo dados da ONU, um dos países cuja população usufrui da melhor qualidade de vida do 
planeta, estando entre os primeiros colocados na lista do IDH desde a criação deste indicador. Esse IDH tem sido 

garantido por quais fatores? 

 
QUESTÃO NO.9 

Tipo climático ocupa vastas regiões do norte dos EUA, sul do Canadá e norte da China, entre outros. No inverno 
as precipitações caem sob a forma de neve e a vegetação característica é a pradaria. De que tipo climático se 

trata? 
 

QUESTÃO NO.10 

Por que a economia do Canadá torna-se cada vez mais subordinada aos interesses dos empresários norte-
americanos? 

 
QUESTÃO NO.11 

É considerado o maior deserto quente do mundo. Está localizado na África do Norte, sendo um elemento 

característico dessa região africana. De deserto se trata? 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 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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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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QUESTÃO NO.12 
Em termos vegetacionais, a África apresenta uma grande diversidade de vegetação, em razão da sua extensa 

área latitudinal. Nas faixas de clima tropical do continente, predomina-se um tipo vegetacional muito próximo do 

Cerrado, presente no Brasil, muito adaptado aos períodos de estiagem. Qual o nome dessa vegetação? 
 

QUESTÃO NO.13 
Em âmbito mundial, quando comparado aos indicadores sociais das diferentes nações do globo, cite um aspecto 

característico dos países africanos. 
 

QUESTÃO NO.14 

A África apresenta um cenário demográfico em expansão. Qual indicador que explica o crescimento da população 
africana?  

 
QUESTÃO NO.15 

O continente africano apresenta um grande volume de conflitos, em especial de guerras civis entre a população 

local. Explique uma razão para tais conflitos. 
 

QUESTÃO NO.16 
Quais são as características da economia da África Subsaariana? 

 
QUESTÃO NO.17 

Aponte alguns motivos que levaram que levaram a África Subsaariana à situação de desalento e miséria.  

 
QUESTÃO NO.18 

A palavra Sahel é de Origem árabe e significa “fronteira”. Compreende uma faixa de 500 a 700 km de largura, em 
média, 5 400 km de expansão. 

Com relação ao ambiente e à sociedade, como podemos caracterizar essa região? 

 
QUESTÃO NO.19 

Nas montanhas do Tell (ramificação da cadeia dos Atlas), concentra-se a população de que país africano?  
 

QUESTÃO NO.20 

Quais características que se referem ao clima africano, referente à parte do continente que é cortada pela linha 
imaginária do Trópico de Câncer?  

 


