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Geografia 9º Ano  

Atividade para sexta –feira (24 de abril de 2020) – 2 hora-aula. 

 

Conteúdos:  BELTS- cinturões de produção ( página 37) 

We want your Money ( página 38) 

Consumo x consumo  (página 38, 39 e 40) 

 

Material complementar-  

https://youtu.be/XdGNz4IAGZw – Cinturões agrícolas  

https://youtu.be/noIo3tYkHq4 - Fordismo ( o vídeo possui 9 min, mas a parte 

que mais nos interessa está nos primeiros 4min 42 segundos) 

https://youtu.be/PuXyboguY5c  - Crise de 1929 

Acesso em 23 de abril de 2020. 
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de abril de 2020. 

Professora:  Fernanda Rosa                                     Série: 9º ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

- LEIA OS TEXTOS : BELTS- cinturões de produção ( página 37) 

                                   We want your Money ( página 38) 

                                   Consumo x consumo  (página 38, 39 e 40) 

E assista aos vídeos complementares, pois ajudarão na fixação do conteúdo. 

- RESPONDA NO SEU CADERNO A PERGUNTA ABAIXO: 

*Olhe à sua volta. Tente identificar os produtos de procedência estrangeira que 

você utiliza diariamente. Quantos são produzidos nos Estados Unidos ou por 

uma transnacional estadunidense instalada em outro país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORREÇÃO DA AULA DIA  17/04 

 

* Qual a sua opinião a respeito das medidas adotadas pelos 

estadunidenses para a entrada de estrangeiros no país? É contra ou a 

favor? Justifique. 

Resposta pessoal. 

*O texto diz que os Estados Unidos possui uma cultura multifacetada. 

Com base na leitura do texto, explique com suas palavras o que isso 

significa. 

Resposta pessoal, mas pode-se dizer que os Estados Unidos possui uma 

cultura multifacetada devido ao fato de ter a população constituída por 

representantes de nações do mundo todo, como os próprios povos 

nativos, negros, latinos, europeus e demais nações. 

Página 37 

A posição privilegiada dos Estados Unidos facilita o acesso das 

embarcações  ao continente americano, promovendo grande circulação 

de pessoas e mercadorias, além da comercialização com Europa, Ásia, 

África, Oceania e o restante da América. 

 

 

 

 

 

 


