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Unidade 5

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 8o ANO 

1.
(V) O espaço territorial começou a ser delimitado no século XVI com a chegada dos europeus, 

que iniciaram a conquista e a colonização. 

(F) O processo de colonização dos Estados Unidos se prolongou por todo o século XVIII e 
parte do século XIX. 

(F) As Treze Colônias inglesas da América do Norte, consideradas o início do que viria a ser os 
Estados Unidos da América, foram formadas na primeira metade do século XVI.

(V) A Declaração de Independência dos Estados Unidos ocorreu em 4 de julho de 1776.

(V) As Treze Colônias apresentavam diferenças nos processos de ocupação, nas atividades 
econômicas e nas relações com a Inglaterra. 

(F) A Guerra de Secessão (1861-1865) ocorreu quando o território dos Estados Unidos foi 
invadido pelos europeus. 

2.
(CP)  Desenvolveram-se ao norte e ao centro da costa leste dos Estados Unidos.

(CE)  A produção dessas colônias era voltada para o mercado externo (semelhante ao 
ocorrido no Brasil). 

(CE)  As relações dessas colônias com a Inglaterra eram de dependência, pois a maioria dos 
seus produtos destinava-se a abastecer o mercado inglês e, a partir de lá, outros países 
europeus. 

(CP)  Obtiveram certa autonomia econômica em relação à Inglaterra, podendo negociar os 
excedentes de produção com outras regiões. 

(CP)  Eram baseadas em pequenas e médias propriedades agrícolas policultoras e no 
trabalho livre e assalariado. 

(CE)  Estabeleceram-se no Sul, baseadas nas grandes propriedades agrícolas monocultoras e 
no trabalho escravo. 

(CP)  Tinham a produção voltada para o mercado interno. 

3.
a) As áreas cedidas pela Inglaterra estavam no centro-leste dos Estados Unidos, vizinhas às 

Treze Colônias, e no noroeste dos Estados Unidos.

b) Os países europeus que venderam terras para os Estados Unidos foram a França, que 
vendeu em 1806 a parte central dos Estados Unidos, onde se situa o rio Mississípi, e a 
Espanha, que vendeu a península da Flórida em 1848.

c) As terras tomadas do México localizam-se ao sul dos Estados Unidos, entre os estados do 
Texas e da Califórnia.
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4.

a) No leste dos Estados Unidos, o relevo apresenta planaltos desgastados pela erosão, como 
os Montes Apalaches. No litoral do Atlântico, localiza-se a Planície Costeira, formada 
por terrenos sedimentares.

b) Na parte central do país estão as Planícies Centrais, que apresentam baixas e médias 
altitudes e, no oeste, há as cordilheiras resultantes de dobramentos modernos, com 
destaque para as Montanhas Rochosas. 

c) Os Estados Unidos apresentam diversos tipos de clima e vegetação. No leste domina o 
clima temperado oceânico, com alta pluviosidade, o que favoreceu o desenvolvimento 
das florestas temperadas.

d) No centro do território, o clima é temperado continental, com poucas chuvas; ali 
predominam as formações vegetais herbáceas, denominadas pradarias. 

e) No sul dos Estados Unidos, o clima subtropical possibilitou o surgimento das florestas de 
coníferas. Na Flórida, o clima é tropical, e a vegetação é formada de florestas tropicais.

f) O maior sistema fluvial da América do Norte é formado pelo rio Mississípi e seu 
gigantesco afluente, o rio Missouri. 

5.
a) A população dos Estados Unidos está distribuída de forma bastante irregular. A 

maioria da população concentra-se nas regiões de ocupação mais antiga e de maior 
desenvolvimento urbano e industrial.

b) As maiores concentrações demográficas se localizam no nordeste, com destaque para a 
região compreendida entre as cidades de Boston, Nova York e Washington, que formam 
a megalópole Bos-Wash; junto aos Grandes Lagos; e na costa oeste, onde se localizam 
Seattle, San Diego, San Francisco e Los Angeles.

c) As áreas pouco povoadas se localizam no Alasca, em virtude do clima muito frio; no 
Arizona, por causa do clima muito quente e desértico; e nas áreas de relevo mais 
acidentado, como as regiões localizadas entre as cadeias de montanhas do oeste.

6. 
a) Diversos fatores levam uma pessoa a se tornar imigrante, como a busca por um emprego 

e por melhores condições de vida.

b) Os imigrantes ilegais passam por diversos problemas, como atuar em empregos com 
baixa remuneração, o risco de prisão ou deportação e a discriminação racial.

c) A maior parte dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos é latino-americana, com destaque 
para os mexicanos.
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7.

Região industrial Localização Principais indústrias

Manufacturing 
belt (cinturão 

industrial)
Região Nordeste

Siderurgia e indústrias química, 
metalúrgica, automobilística e eletrônica.

Sun belt 
(cinturão do Sol)

Região Sul 
Petroquímica, têxtil e alimentícia; bases 
espaciais: Cabo Kennedy, na Flórida, e 

Houston, no Texas.

Vale do Silício Costa do Pacífico 
Indústrias de alta tecnologia, 

principalmente de informática e de 
telecomunicações.

8.
(F)  A Costa do Pacífico é considerada o celeiro agrícola dos Estados Unidos. 

(V)  Nas Planícies Centrais destacam-se as atividades agrícolas de produção de trigo (wheat 
belt) e de milho (corn belt). 

(V)  Nos Estados Unidos a agricultura é altamente mecanizada e emprega pouca mão de obra. 

(F)  Na região Sul desenvolve-se a pecuária bovina de corte com baixos rendimentos. 

(V)  Na Flórida desenvolve-se a fruticultura, fruit belt, com destaque para a produção de laranja. 

(V)  Na maior parte do país a agricultura é comercial, destinada a abastecer os mercados 
interno e externo. 

(F)  Nos Estados Unidos predominam as pequenas e médias propriedades que empregam 
grande número de trabalhadores. 

9.
a) A participação dos Estados Unidos foi decisiva para o término da Segunda Guerra Mundial.

b) Estados Unidos e União Soviética eram oponentes políticos e as duas potências passaram 
a buscar territórios onde pudessem exercer influência política e econômica. O objetivo era 
manter-se próximo do adversário para intimidá-lo com a possibilidade de um ataque.

c) Com o fim da União Soviética, em 1991, os Estados Unidos tornaram-se a principal 
superpotência do mundo, detentora de enorme poderio militar, capaz de atuar em 
conflitos na selva, no deserto e nas cidades.

10.

(F)  Os ataques de 11 de setembro atingiram dois símbolos dos Estados Unidos: o World 
Trade Center e a Casa Branca. 
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(V)  Após os atentados, o governo dos Estados Unidos deu início a uma rigorosa busca aos 
organizadores do atentado. 

(V)  O líder do grupo fundamentalista islâmico Al Qaeda, Osama Bin Laden, foi considerado o 
responsável pelos ataques. 

(F)  Logo após os atentados, os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram o Paquistão, sob 
a alegação de que o país financiara os ataques terroristas.

(V)  Também como represália aos ataques, em 2003, os governos estadunidense e britânico 
passaram a ameaçar o Iraque, acusado de ter ligações com os terroristas. 

(F)  As tropas estadunidenses se retiraram do Iraque logo após a morte do ditador iraquiano 
Saddam Hussein, em 2005. 

11.  
a) São características do Canadá o fato de ser pouco povoado e sua população se distribuir 

de forma irregular pelo território.

b) A maior concentração populacional do Canadá está ao longo da fronteira com os Estados 
Unidos, onde o clima é mais propício à fixação humana.

c) As áreas mais densamente povoadas do país são a região dos Grandes Lagos e o vale 
do Rio São Lourenço. Essas duas regiões abrigam cerca de 62% da população total.

d) No leste do país as cidades mais populosas são a capital, Ottawa, e também Toronto, 
Montreal e Quebec. A oeste, a cidade mais importante é Vancouver.

e) O norte do território canadense é pouco povoado por causa do predomínio de climas 
mais frios. Ali, a densidade demográfica nessa região chega a ser inferior a 1 hab./km2.

12.

Extrativismo
Mineral 

Urânio, cobre, ouro, magnésio, chumbo, zinco, 
ferro, petróleo, gás natural e carvão mineral.

Vegetal Madeira da Floresta Boreal (Taiga).

Agropecuária 

Planícies 
Centrais 
(Prairies)

Produção de trigo, aveia, cevada e centeio.

Vale do São 
Lourenço

Pecuária leiteira e agricultura do tipo familiar, com 
destaque para a produção de frutas, hortaliças, 

cereais, batata e beterraba. 

Colúmbia 
Britânica

Cultura de frutas e de alguns cereais.
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Tipos de 
indústria

Papel e celulose, química, farmacêutica, automobilística, 
eletroeletrônica, máquinas e de equipamentos.

13. O aluno deverá destacar a diferença na taxa de mortalidade infantil entre os países. 
É importante que se considere o fato de que a mortalidade infantil revela as condições de 
vida da população, principalmente no que se refere a alimentação, saneamento básico e 
infraestrutura hospitalar. Análise semelhante deve ser feita em relação à expectativa de vida.

14.
a) Haciendas são propriedades extensas pouco mecanizadas e que empregam grande 

quantidade de mão de obra. Correspondem a cerca de 42% das terras cultivadas no 
país, com destaque para o plantio de algodão, sisal, café e cana-de-açúcar, destinados 
a abastecer o mercado externo. Para o mercado interno, são produzidos milho – item 
básico na alimentação dos mexicanos –, batata, trigo, arroz e soja.

b) Braceros são trabalhadores rurais mexicanos que migram para os Estados Unidos com 
o objetivo de trabalhar nas safras agrícolas. Alguns deles realizam a chamada migração 
de transumância: vão para o país vizinho durante a época da colheita, por exemplo, e 
regressam após o término do trabalho.

15.  

(V)  A industrialização mexicana acelerou-se a partir da segunda metade do século XX, 
com a entrada de capital estrangeiro no país, em virtude da oferta de mão de obra e de 
matérias-primas baratas. 

(F)  O parque industrial mexicano é constituído basicamente por indústrias de capitais 
nacionais por causa dos obstáculos do governo para a instalação de empresas 
transnacionais. 

(V)  Os setores industriais predominantes são têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, 
siderúrgico e metalúrgico. 

(V)  A atividade industrial está concentrada em grandes centros urbanos, como Cidade do 
México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz e Tampico. 

(V)  Na década de 1960, na região fronteiriça com os Estados Unidos, foi criada uma zona 
franca para atrair capital estrangeiro. O objetivo era ampliar o parque industrial mexicano. 

(F)  As indústrias maquilladoras (maquiadoras) são as indústrias têxteis e químicas mexicanas 
que têm filiais nos Estados Unidos e cujo objetivo é aumentar a produção. 


