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Geografia 8º Ano  

Atividade para sexta –feira (03 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo:   2º Bimestre: capítulo 4. 

- A data de entrega da nossa atividade será até dia 14 de julho, e pode ser entregue no 

Colégio, via whatsApp ou e-mail:  nanda.10.9@hotmail.com . 
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de julho de 2020. 

Professora:  Fernanda Rosa                                     Série: 8º ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 

 

1- Assinale a alternativa correta no que diz respeito a divisão do continente americano : 
 

a) só é possível  dividir o continente americano levando em consideração aspectos 
físicos.  

b) só é possível  dividir o continente americano levando em consideração aspectos 
históricos, culturais e econômicos . 

c) a forma física divide a américa em duas américas: anglo-saxônica e américa latina. 
d) a forma física divide a américa em duas porções de terra, uma ao norte e outra ao sul, 

ligadas por um istmo no centro. 
e) levando em consideração aspectos históricos, culturais e econômicos, a américa  pode 

ser dividida em duas porções de terra, uma ao norte e outra ao sul, ligadas por um 
istmo no centro. 

 
 
2- Sobre a abordagem humana das Américas, assinale a resposta correta: 
 
a) é resultante da análise de critérios como relevo, hidrografia e clima. 
b) classifica-se em América Anglo-Saxônica (colonizada por espanhóis e portugueses) e 

América Latina (colonizada por ingleses e franceses). 
c) classifica-se em América Anglo-Saxônica (colonizada por ingleses e franceses) e América 

Latina (colonizada por espanhóis e portugueses). 
d) Sobre a abordagem humana das Américas podemos dizer que elas são parecidas, visto 

que ambas possuem o PIB mais elevados do mundo. 
e) levando em consideração aspectos históricos, culturais e econômicos, a américa  pode ser 

dividida em três  porções de terra, uma ao norte e outra ao sul, ligadas por um istmo no 
centro. 

 
3- Sobre os indicadores de desenvolvimento é correto afirmar que: 

 
a) o IDH mede o nível de desenvolvimento de país segundo indicadores  de educação, 

longevidade e renda. 
b) o IDH mede o nível de desenvolvimento de país segundo indicadores  de educação, 

moradia e renda. 
c) o IDH mede o nível de desenvolvimento de país segundo indicadores  de educação, 

taxas de emprego e renda. 
d) o IDH não é capaz de evidenciar a pobreza de um país. 
e) de acordo com o IDH o índice de desenvolvimento humano no Brasil é considerado 

baixo. 
 

4- As Montanhas Rochosas prolongou-se por mais de 4.800 quilômetros, a partir da parte 
norte da Columbia Britânica, no oeste do Canadá, até o Novo México, no sudoeste 
dos Estados Unidos. O pico mais alto é o Monte Elbert localizado no Colorado, em 4.401 
metros acima do nível do mar. As montanhas rochosas localizam-se: 



a) na América do Norte. 
b) na América do Sul. 
c) na África. 
d) na Europa 
e) América Central 
 

5- Sobre a relação do relevo e clima dos EUA com a ocorrência de tornados e tempestades é 
correto afirmar que: 
 
a) É o encontro de uma massa de ar seca e fria vinda do Canadá com uma massa de ar 

úmida e quente vinda do golfo do México, que se encontram em regiões de planícies 
localizadas no Estado do Texas, Oklahoma e Kansas. 

b) É o encontro de uma massa de ar seca e fria vinda do golfo do México com uma massa 
de ar úmida e quente vinda do Canadá, que se encontram em regiões de planícies 
localizadas no Estado do Texas, Oklahoma e Kansas. 

c) É o encontro de uma massa de ar seca e fria vinda do golfo do México com uma massa 
de ar úmida e quente vinda do Canadá, que se encontram em regiões de planícies 
localizadas no Estado da Califórnia. 

d) É o encontro de uma massa de ar seca e fria vinda do Canadá com uma massa de ar 
úmida e quente vinda do golfo do México, que se encontram em regiões de montanhas  
localizadas no Estado do Texas, Oklahoma e Kansas. 

e) É o encontro de uma massa de ar seca e fria vinda do Canadá com uma massa de ar 
úmida e quente vinda do golfo do México, que se encontram em regiões de planaltos 
localizadas no Estado do Texas, Oklahoma e Kansas. 
 

6- Sobre a Floresta temperada é correto afirmar: 
 
a) Apresenta plantas de casca dura e recoberta de espinhos. 
b) Formada por vegetação rasteira com arbustos. 
c) Formada por uma vegetação de árvores não muito próximas, cujas folhas caem no 

outono. 
d) É formada por árvores caducifólias, ou seja que não perdem as folhas no inverno. 
e) A vegetação é pouco exuberante, formada por gramíneas e arbustos. 
 
 

 

 

  


