
 

 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso: EM                                     Componente Curricular: Geografia  

Série/Ano: 2°ano 

Professor: Vera Lucia /Erick 

 

Habilidades: EM13CH201, EM13CH204, EM13CH603, EM13CH602 

Conteúdo Selecionado:  

Frente B:  

Livro 4 América Latina Pág 99 á Pág 120   

Cap 3 Rússia e sua área de influência pág 145 a 165 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos – 16/05 

- Avaliação - 8,5 pontos – 16/05 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   

- O aluno deverá fazer os exercicios dos conteúdos, rever as provas anteriores e tirar as 
dúvidas se necessário com os professores. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Frente A 

1. Faça a correlação correta a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano e depois 

assinale alternativa com a sequência correta. 

(1) Taxa de natalidade 

(2) Taxa de mortalidade 

(3) Taxa de fecundidade 

(4) Crescimento vegetativo 

(5) Mortalidade infantil 

(   ) Representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, 

calculado a cada mil crianças nascidas vivas no período de um ano. 

(   ) Representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. 

(  ) Representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação ao total da 

população. É calculada a cada mil habitantes. 

(  ) Representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano, calculado a cada mil 

habitantes. 

(   ) Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de 

um ano. 
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2. (PUC-PR) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou em setembro 

de 2010 os resultados da Pesquisa Nacional sobre Amostra Domiciliar (Pnad) referente às 

taxas de fecundidade nos últimos dez anos no Brasil. Os dados sobre o número de filhos 

por mulher são os seguintes: 

 
Com base nesses dados, assinale a alternativa correta: 

a) O aumento das taxas em 2009 evidencia que o Brasil é um país que tem explosão 

demográfica. 

b) Os indicadores demonstram que as taxas de mortalidade são superiores às taxas de 

natalidade, evidenciando redução demográfica. 

c) O índice de 2009 indica ligeiro aumento na taxa de fecundidade, não caracterizando 

crescimento demográfico explosivo. 

d) Esses números indicam que o Brasil é um país com taxas negativas de crescimento 

demográfico, demonstrando a política estatal de filho único. 

e) Caso essas taxas de fecundidade sejam mantidas, o Brasil, em uma década, 

ultrapassará o total da população da Índia. 

 

3. Explique o conceito de taxa de fecundidade, relacione-o com o de taxa de reposição 

populacional e indique a situação do Brasil em relação ao tema. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. O mapa a seguir destaca uma importante área da América do Sul. 



 

 

A floresta amazônica é considerada uma das florestas com maior biodiversidade do mundo. 

Defina o que é biodiversidade. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. O cerrado é uma vegetação complexa que abrange conjuntos com diferentes densidades. 

Indique ao menos três desses conjuntos e cite os principais fatores que levam a tal variação. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Frente B 

1. Qual é o principal critério para incluir um país no conjunto denominado América Latina? 

Dê três exemplos de países pertencentes a essa região. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

2.  Compare a agricultura dos países da América Central com a do Brasil, da Argentina e 

do Chile. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. O que foi o processo de paz assinado na Colômbia em 2016? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.  Descreva a ascensão e o declínio dos governos de esquerda na América Latina entre o 

final do século XX e as primeiras décadas do século XXI. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.  Indique um fator que tem contribuído para transformar o México em um dos países mais 

violentos do mundo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.  México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a 

integração regional. Os quatro países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e 

eliminaram, em 2013, as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados 

entre suas fronteiras. 

OLIVEIRA, E. Aliança do Pacífico se fortalece e Mercosul fica à sua sombra. O Globo, 24 fev. 2013 (adaptado). 



 

O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países-membros 

a) promover a livre circulação de trabalhadores. 

b) fomentar a competitividade no mercado externo. 

c) restringir investimentos de empresas multinacionais. 

d) adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola. 

e) reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo. 

7.  Explique a relação entre a economia venezuelana e o petróleo e como ela vem afetando 

a política do país nas últimas décadas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Compare as relações entre Cuba e Estados Unidos durante os governos de Barack 

Obama e Donald Trump. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Indique quais são os Estados bálticos e descreva sua relação atual com a Rússia. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. Indique dois elementos que confirmam a importância do controle da Ásia Central pela 

Rússia atualmente. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. Descreva o comportamento do crescimento populacional russo desde a década de 

1990 até os dias atuais, indicando possíveis causas para suas variações. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Explique o papel da atividade petroleira, do nacionalismo e do tradicionalismo cultural 

na popularidade e manutenção do poder de Vladimir Putin na Rússia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. O que a Rússia entende como exterior próximo e qual a posição de Moscou em relação 

a essa área na atualidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


