
 

Exercícios online/ 8º ano/ Geografia/ 3º trimestre  

1 - A América do Norte é uma subdivisão do continente Americano. Cite os países que 

integram essa parte do globo. 

2 - A formação de blocos econômicos tem como principal objetivo a maximização das 
relações comerciais entre os países integrantes. Nesse sentido, os países da América do 
Norte formaram um dos blocos econômicos mais importantes do planeta. Marque a 
alternativa que corresponde a esse bloco econômico. 

a) Mercosul 

b) Apec 

c) União Europeia 

d) Nafta 

e) Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 

3 - Sobre os aspectos da população da América do Norte marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. 

a) Todos os países da América do Norte têm como idioma oficial o inglês. 

b) Estados Unidos e Canadá são países que apresentam elevados Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH), o México, por sua vez, possui padrões sociais 
compatíveis com os outros países da América Latina. 

c) Estados Unidos é o país mais populoso da América do Norte, seguido pelo México e 
Canadá, respectivamente. 

d) A maioria da população canadense é de origem europeia. 

e) Com os constantes atentados terroristas, além da crise econômica enfrentada pelos 
estadunidenses, está havendo uma inversão no sentido dos fluxos migratórios entre 
México e Estados Unidos, ou seja, os estadunidenses que estão migrando para o México. 

4 - A América do Norte é uma subdivisão do continente americano, sendo formada pelos 
países do México, Canadá e Estados Unidos. No entanto, outros dois territórios 
pertencentes a países europeus estão localizados nessa porção da América. Marque a 
alternativa que corresponde aos dois territórios localizados na América do Norte. 

a) Groelândia e Malvinas 

b) Groelândia e Santa Helena 

c) Bermudas e Groelândia 

d) Bermudas e Alasca 

5 - Sobre os aspectos físicos da América do Norte marque a alternativa incorreta. 



 

a) O território norte-americano é banhado pelos oceanos Glacial Ártico, Atlântico e 
Pacífico. 

b) O Alasca é um território que pertencente aos Estados Unidos. 

c) Com extensão territorial de 1.958.201 quilômetros quadrados, o México é o menor país 
da América do Norte. 

d) A América do Norte está localizada ao norte da Linha do Equador, portanto, ela 
pertence ao hemisfério setentrional. 

e) Localizado entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, os três países da América 
do Norte pertencem exclusivamente à Zona Climática Temperada do Norte. 

6 -  Analise os seguintes   itens:  

                              

I. Na América do Norte, o Canadá possui 25% das florestas nativas de coníferas, sendo o 

maior exportador de celulose e madeira. 

 

II. As florestas africanas e europeias remanescentes localizam-se nas regiões 

mediterrâneas, áreas de ocupação humana mais antiga. 

 

III. A Rússia detém cerca de 26% das últimas florestas virgens do planeta. 

 

IV. Entre 1960 e 1990 foi derrubado cerca de um quinto das florestas mundiais, sendo, 

pela ordem, Brasil, Indonésia e Congo os principais desmatadores. 

 

Assinale a alternativa que contém a (s) itens(s) corretos (s): 

                                  

a) I e II 

b) somente a IV 

c) I, III e IV 

d) Somente a II 

e) II, III e IV 

  

7 - “País de grande extensão territorial, clima frio e que, apesar de possuir população 

relativamente pequena, conseguiu consolidar-se como uma das maiores economias do 

mundo”. O texto acima caracteriza qual dos países abaixo? 

  

a) Austrália 

b) Canadá 

c) Brasil 

d) Argentina 

e) Índia 

8 - Considerando as características climáticas do Canadá, assinale a alternativa que 

apresenta, corretamente, a sequência dos tipos de vegetação do norte para o sul, naquele 



 

país. 

  

a) Pradarias, taiga e tundra. 

b) Tundra, pradarias e taiga. 

c) Tundra, taiga e pradarias. 

d) Taiga, pradarias e tundra. 

e) Taiga, tundra e pradarias. 

9 - Este 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. Trata-se: 

  

a) temperado continental. 

b) temperado mediterrâneo. 

c) temperado oceânico. 

d) subpolar. 

e) subtropical. 

10 -  Leia os itens sobre o Canadá: 

 

I. É um dos poucos países desenvolvidos da atualidade que mantém grande parte de seus 

recursos naturais sem aproveitamento. 

 

II.  A estrutura fundiária baseia-se em propriedades que possuem em média 100 ha e são 

exploradas pelos membros da família proprietária. 

 

III. A maior concentração industrial acha-se no vale do rio São Lourenço e na península de 

Ontário.  

  

São verdadeiros os itens: 

  

a) I 

b) II 

c) I, II e III 

d) I e III 

e) II e III 

11 - O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo atual, com uma economia 

dinâmica, alto nível cultural e grande desenvolvimento tecnológico. Porém, enfrenta 

alguns problemas internos, ligados ao baixo contingente populacional e à dificuldade de 

ocupação de um espaço natural anecúmeno. Uma das opções abaixo NÃO está de acordo 

com a distribuição da população canadense. Assinale-a: 

 

a) A grande aglomeração populacional, na região sudeste, é explicada pelo poder 

econômico formado pelas Províncias de Quebec e Ontário, as mais industrializadas. 

 

b) Por ser uma nova área industrial, as Províncias Atlânticas apresentam uma recente 

concentração populacional. 



 

 

c) O grande Norte Canadense é uma região de vazio demográfico; embora 

apresente  diversos recursos minerais, sua extração é dificultada pelo clima. 

 

d) A distribuição da população pela linha de fronteira dos Estados Unidos é explicada pelo 

clima mais ameno. 

 

e) A alta mecanização da agricultura desenvolvida nas pradarias libera mão-de-obra para 

outras atividades econômicas, como a indústria petroquímica. 

  

12 - "São necessárias de 4 a 6 toneladas de bauxita para produzir 2 toneladas de alumina, 

da qual se extrai apenas uma tonelada de alumínio. Para essa produção há necessidade de 

grande consumo de energia elétrica. Temos a informação de que uma usina pequena, com 

produção de 100 000 ton./ano, consome mais eletricidade do que uma cidade do porte de 

Belo Horizonte." 

 

Condizente com o texto acima, pode-se afirmar que a grande produção de alumínio, hoje, 

está: 

 

a) junto às jazidas de bauxita, pois os grandes produtores do minério são também grandes 

produtores de hidreletricidade, a exemplo do Canadá e Estados Unidos; 

 

b) junto às jazidas de bauxita, onde devem estar as usinas que produzem alumina para, a 

seguir, ser exportada para os países fortemente industrializados, pois esse processo não 

exige grande quantidade de energia elétrica; 

 

c) nos países industrializados, como Estados Unidos, ex-União Soviética, Canadá e 

Alemanha, que são grandes produtores de energia elétrica e importadores de alumina e 

bauxita; 

 

d) nos países industrializados como o Brasil, Austrália, África do Sul, que além de serem os 

grandes produtores de bauxita também grandes produtores de hidreletricidade por terem 

climas úmidos e grandes extensões de relevo planáltico; 

 

e) em países diversificados, pois o grande comando da localização industrial de hoje está 

atrelado ao capital, não importando em nada onde esteja a matéria-prima ou a energia 

elétrica, e sim unicamente onde está o capital do empreendimento. 

13 -  Leia as proposições sobre a economia do Canadá: 

  

I.   A indústria canadense utiliza um elevado potencial hidráulico. 

II.  Nas planícies centrais se desenvolve importante agricultura mecanizada de trigo. 

III. Toronto e Montreal são importantes centros industriais. 

IV. A região da Colúmbia Britânica é muito rica em bauxita. 

  

São verdadeiras as afirmações: 



 

  

a) I, IV e II 

b) II, III e IV 

c) I, IV e III 

d) I e III 

e) I, II e III 

14 - É incorreto afirmar sobre a economia do Canadá que: 

 

a) a extração de madeira, especialmente voltada para a produção de papel e celulose, é 

importante indústria canadense; 

 

b) nos platôs interiores das cadeias montanhosas da Colúmbia Britânica, desenvolve-se 

uma pecuária extensiva para a produção de carne; 

 

c) a região das Províncias Marítimas caracteriza-se pelas atividades policultoras e pela 

pesca; 

 

d) a maior concentração demográfica situada na região ocidental do país é responsável 

pelo desenvolvimento da agropecuária regional; 

 

e) a utilização de técnicas modernas e altamente produtivas faz do Canadá um grande 

produtor de cereais. 

15 -  Leia o texto com atenção: 

 

O Canadá segundo os norte-americanos 

"Com o Canadá, tudo limpo. Até por que, a maioria dos americanos acredita piamente que o 
Canadá faz parte dos Estados Unidos. Falam a mesma língua, até, e sem aquele sotaque 
pernóstico dos ingleses. E para telefonar você não precisa nem colocar o código na frente 
do número, só os três dígitos da cidade, mais o número chamado - um interurbano, enfim. E 
vejam só as contribuições que o Canadá já deu à cultura americana: Joni Mitchell, Neil Young, 
Michel J. Fox, John Candy, James Cameron e hóquei, que maravilha! 

            Ah, sim, tem aquela história de Quebec e aquele povo fala francês. Mas Quebec fica na 
Europa, não fica?" 

            (BAHIANA, Ana Maria. "América de A a Z - quase tudo o que você precisa saber para 
sobreviver ao sonho americano". Rio de janeiro, Objetiva, 1994. p. 19-20.) 

 

O texto caracteriza-se pela ironia, que quando não é bem interpretada pode parecer uma 
afirmativa. 

Apresente os dois problemas canadenses, um econômico e outro político, citados de forma 
irônica pela autora. 

   
16 -   Vários aspectos que caracterizam o processo de globalização podem ser percebidos 
em eventos como a Copa do Mundo. 

Alguns autores chegam até a dizer que a "Copa do Mundo é lição de globalização". Apresente 
duas justificativas para tal afirmação. 

   



 

17 -   Observe atentamente o mapa a seguir. As faixas delimitadas correspondem: 

  

a) às zonas intensamente industrializadas do Canadá.   
b) a algumas áreas de elevada densidade demográfica dos Estados Unidos.   
c) às áreas preferenciais de atuação de ciclones tropicais nos Estados Unidos.   
d) às áreas de pecuária extensiva dos Estados Unidos.   
e) às áreas onde se localizam os principais depósitos de ferro dos Estados Unidos.   

   
18 -  Sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos, é correto afirmar que 

a) o Nordeste apresentou um sensível declínio do setor industrial e está em franca decadência 
econômica.   

b) a região das planícies centrais substituiu as tradicionais atividades agrícolas pela 
indústria.   

c) as regiões Sul e Oeste formam o "Sun Belt" (cinturão do Sol), que se destaca pela presença 
de indústrias de alta tecnologia.   

d) a região de fronteira com o Canadá transformou-se em área industrial degradada, o 
chamado "Rust Belt" (cinturão da ferrugem).   

e) as Rochosas apresentaram forte crescimento industrial graças à descoberta de inúmeras 
reservas minerais.   
   
19 -   Sobre a economia do Canadá, podemos afirmar: 

I - É fortemente dependente dos Estados Unidos em relação aos fluxos de capitais, 
tecnologia e mercadorias. 

II - Muito prejudicada pela Segunda Guerra Mundial e fracamente industrializada, equilibra 
na sua balança comercial com exportações de gêneros alimentícios. 

III - Dinâmica e forte, tem na produção de papel e celulose uma posição de destaque que 
coloca o Canadá como o maior produtor mundial do gênero. 

IV - Tem no alumínio seu grande destaque na área metalúrgica, embora a matéria-prima (a 
bauxita) necessite ser quase que totalmente importada da Jamaica e do Suriname. 

V - Não utiliza técnicas modernas na agropecuária, o que faz com que essa atividade se torne 
altamente improdutiva. 

 

São CORRETAS as afirmativas 

a)  I, II e IV.   
b)  I, III e IV.   
c)  I, IV e V.   
d)  II, IV e V.   
e)  III, IV e V.   

   
20 -   O extremo norte do Canadá, da Escandinávia e da Rússia é ocupado: 

a) por cadeias montanhosas recentes.   
b) por florestas de coníferas.   
c) por planaltos sedimentares recentes.   
d) pela tundra.   
e) pelas pradarias.   

 
21 - Após a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução europeia se deu em bases bem 
particulares. 

Para evitar que os trabalhadores fossem seduzidos pela proposta comunista, foram 
concedidos a eles vários benefícios, instaurando-se um tipo de "capitalismo humano" 
conhecido como "Estado do Bem-Estar Social". (...) A mobilidade do capital - principal 
característica da globalização atual - está desmanchando uma arquitetura que demorou 



 

décadas a ser construída (...). Milhares de empresas transnacionais chantageiam seus países 
de origem, ameaçando se mudar. 

            (CARVALHO, Bernardo de A. "A globalização em xeque: incertezas para o século XXI". 
São Paulo: Atual, 2000.) 

 

As empresas chantageiam seus países de origem ameaçando se mudar para outros onde 
haja certas vantagens comparativas que permitam maior lucratividade. 

Apresente duas dessas vantagens. 

   
22 -   Apesar de importantes diferenciações, o crescimento das atividades de turismo, 
recreação e lazer nas últimas décadas tem sido muito intenso em todo o mundo, com 
indicadores de que esse dinamismo irá continuar e se acentuar ainda mais nos próximos 
anos. Cada vez mais existe uma relação direta entre o turismo, recreação e lazer e outros 
setores econômico-sociais, como a agropecuária, a indústria e os serviços em escalas 
diferenciadas. 

            (Adaptado de Adyr Balastreri Rodrigues, Apresentação, em Adyr Balastreri 
Rodrigues, Turismo, Modernidade, Globalização. 2 ed., São Paulo: HUCITEC, 2000, p. 163). 

 

a) Quais as principais razões que explicam um crescente contingente de turistas no mundo? 

b) O fenômeno do turismo influencia os lugares, às vezes, com pequenas transformações, 
outras vezes, redefine sua dinâmica de maneira intensa e irreversível. Aponte duas 
modificações espaciais produzidas pelo turismo urbano. 

c) Indique três atividades do setor terciário que se ampliam com a dinamização do turismo 
urbano. 

 
23 -   Leia os itens a seguir: 

 

I. vegetação de tundra 

II. vegetação de taiga 

III. recursos hídricos 

IV. latossolos 

V. petróleo 

VI. carvão 

 

Assinale a alternativa que destaca corretamente recursos naturais importantes para o 
fortalecimento da economia do Canadá no século XX. 

a) I, II, III e V.   
b) I,II, IV e V.   
c) I, III, IV e VI.   
d) II, III, V e VI.   
e) III, IV, V e VI.   
 

 
24 - O México, apesar de ser um país agrícola, destaca-se no crescimento industrial. Em 
especial, no setor petroquímico, ligado à exploração de petróleo extraído do Golfo do 
México. Assinale a alternativa que aponta corretamente suas características físicas ou 
socioeconômicas. 

a) Tem predomínio de relevo de planície, apresentando clima árido em sua porção 
setentrional.   



 

b) Sua população apresenta predomínio de índios e negros, concentrando-se no centro-sul do 
país.   

c) Seu território é rico em recursos minerais despontando-se o petróleo, o chumbo e o cobre.   
d) Sua região norte é fracamente povoada, tendo como base o cultivo da cana-de-açúcar, no 

rio Salado.   
e) Monterrey, Corrientes e Transbaal são os principais centros industriais do país.   

 
 
25 -   A indústria de celulose e papel é muito desenvolvida no Canadá, tanto em Quebec 
quanto na Colúmbia Britânica, isto em virtude da facilidade de obtenção de madeira 
proveniente da(o): 

a) taiga canadense   
b) taiga siberiana   
c) importação dos EUA   
d) importação da África   
e) domínio da tundra   

   
26 -   Nos Estados Unidos os maiores aglomerados urbanos estão na: 

a) costa nordeste e região dos grandes lagos.   
b) região norte, nas proximidades do Canadá.   
c) costa do Pacífico.   
d) região sul e na região do delta do Mississipi.   
e) fronteira com o México.   

   
27 -  O Canadá teve forjadas a Geografia e a História, basicamente, ao longo dos 570 km do 
vale do rio São Lourenço, onde se situam algumas das mais importantes cidades daquele 
país, como Quebec, Ottawa, Toronto e Montreal. Com relação a este país da América do 
Norte, é correto afirmar que seu principal problema geopolítico: 

a) são os conflitos étnicos verificados na parte meridional do país.   
b) são os conflitos de migrantes canadenses com autoridades de fronteira dos Estados Unidos, 

ao sul.   
c) são as tentativas de separatismo, por parte de uma das mais importantes regiões, a 

província de Quebec.   
d) é a diferença de idiomas e de etnias existentes no país.   
e) é a ocorrência de grandes depósitos de ferro e carvão mineral, que despertaram a cobiça de 

grandes multinacionais dos Estados Unidos e da Europa.   
   
 
28 -   Honduras é um país da América Central, cuja história, assim como a de outros países 
latino-americanos, é marcada pela dependência externa política e econômica. 

Em 2009, Honduras esteve em evidência no noticiário político. 

 

a) Explique por que esse país, bem como outros países da América Central, ficou conhecido 
como “Republiqueta das Bananas” ou “República das Bananas”. 

b) Em junho de 2009, um jornal de grande circulação publicou uma reportagem 
intitulada: Golpe em Honduras repete roteiro do século XX. Identifique e explique duas 
características comuns ao golpe ocorrido em Honduras e a outros golpes ocorridos na 
América Latina, durante o período da Guerra Fria. 

   
29 -  A fronteira do México com os Estados Unidos tem protagonizado distintos processos 
de natureza social, econômica e espacial. Sobre essa realidade, considere as seguintes 
afirmativas: 



 

 
1. Observa-se um intenso processo migratório ilegal do México com destino aos Estados 

Unidos, desencadeando ações radicais por parte do governo americano, como a construção 
de um muro para marcar a fronteira e dificultar o ingresso de migrantes clandestinos nos 
EUA. 

2. Há uma importante relação industrial entre os dois países, sobretudo por meio da ação 
das maquiladoras, indústrias americanas instaladas do lado mexicano que se aproveitam de 
isenções tarifárias, importam componentes dos Estados Unidos, executam a montagem dos 
produtos utilizando-se do baixo custo da mão de obra mexicana e exportam os produtos 
acabados para os EUA, com preços normalmente abaixo daqueles praticados pelas 
indústrias que produzem em território americano. 

3. Os problemas existentes entre ambos os países podem ser atribuídos à separação física 
estabelecida por essa fronteira: o México compõe a América Central e os Estados Unidos a 
América do Norte. 

4. A importância da fronteira entre EUA e México em relação à migração e ao processo de 
localização das maquiladoras se justifica pelo fato de as maiores cidades mexicanas estarem 
localizadas na região de fronteira, inclusive a capital, Cidade do México. 

5. As remessas de dólares que os imigrantes fazem para suas famílias no país de origem 
contribuem com expressiva parcela da economia mexicana. 

 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.   
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.   
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.   
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.   
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras.   

 


