
 

 

Tarefa Mínima 14 – 8º Ano – Geografia 

Prof. Sueli 
 
01. (Mackenzie SP) Observe o mapa a seguir. 
 

Cinturões Agrícolas nos Estados Unidos 

 
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as atividades agrícolas tradicionalmente praticadas nos 
espaços assinalados no mapa com os números 1, 2 e 3. 
a) 1- Cotton Belt (algodão), 2- Corn Belt (milho), 3- Wheat Belt (trigo). 
b) 1- Wheat Belt (trigo), 2- Cotton Belt (algodão), 3- Sun Belt (frutas). 

c) 1- Corn Belt (milho), 2- Dairy Belt (sorgo), 3- Wheat Belt (trigo). 
d) 1- Dairy Belt (sorgo), 2- Corn Belt (milho), 3- Cotton Belt (algodão). 
e) 1- Rice Belt (arroz), 2- Dairy Belt (sorgo), 3- Corn Belt (milho). 

 

02. (UNIUBE MG) Seguindo o padrão das grandes regiões agrícolas – os belts -, a atividade industrial norte-
americana também é organizada em cinturões, determinados por diversos fatores, sobretudo as 
características assumidas pelo país em escala global. 
 

Podemos considerar, no espaço norte-americano, duas principais regiões industrializadas, caracterizadas 
por diferentes processos de industrialização: a Manufacturing belt e a Sun-belt, ou apenas Sul. 
 

Nesse contexto, analise as proposições abaixo: 
I. Apesar de terem sido uma colônia inglesa, os Estados Unidos também foram protagonistas da 

chamada industrialização clássica. A colonização da Nova Inglaterra possibilitou o surgimento de um 
prematuro mercado consumidor, o que estimulou o desenvolvimento das primeiras indústrias no 
Nordeste, ainda no final do século XVIII. 

II. Nas últimas décadas do século 19, emergia uma estrutura espacial centralizada por um grande e 
visível polo industrial: o Manufacturing belt ou Cinturão Fabril (ou Industrial), no Nordeste e Grandes 

Lagos. Essa área forma, atualmente, a maior concentração urbano-industrial do mundo, tendo como 

uma de suas características a megalópole BOSWASH (formada pelas áreas metropolitanas do eixo 
Boston-Washington). 

III. O grande impulso de desenvolvimento do Sun-belt, o Cinturão do Sol, termo que abrange as variadas 
novas áreas emergentes do Sul e do Oeste, ocorreu após a Guerra Civil dos EUA, com o aumento da 
extração de petróleo no Texas e o desenvolvimento da indústria aeroespacial na Flórida. 

IV. A área industrial do Sun Belt, mais moderna, surgiu na década de 1970, na Califórnia. Trata-se do Vale 

do Silício (Silicon Valley), nas proximidades de São Francisco, um conjunto de pequenas localidades 
onde estão situadas centenas de empresas ligadas ao setor de microinformática, microeletrônica, 
robótica, química fina e a biotecnologia, típicas da Terceira Revolução Industrial. 

V. Dentre os fatores que favoreceram o desenvolvimento de indústrias ligadas à tecnologia na região do 
Sun Belt, destaca-se a existência de várias universidades e institutos de pesquisa que fornecem mão-
de-obra de alta qualificação para as empresas e desenvolvem, juntamente com elas, programas na 

área de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). 
 
Estão CORRETAS as afirmativas contidas em: 

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

e) I, II, III, IV e V 
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03. (UFJF MG) Observe a imagem a seguir: 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://dc394.4shared.com/doc/H0FVBHvM/preview.html>. Acesso em: 8 set. 2013. 

 
Nessa imagem, a configuração territorial representa: 

a) um bloco econômico formado por estados americanos. 
b) um distrito industrial no nordeste da América do Norte. 
c) uma megalópole da costa leste dos Estados Unidos. 
d) uma rede de cidades que sofre com a superpopulação. 
e) uma região que sofre com os ciclones extratropicais. 

 

04. (UFT TO)     

 
 

Considerando as informações do quadro apresentado, é CORRETO afirmar que as informações dos 

números I, II e III correspondem respectivamente a:  
a) I. Formações típicas de regiões quentes e úmidas de baixas latitudes tropicais.  

II. Canadá, Chile e Austrália.  
III. Savana.  

b) I. Formações típicas de regiões de clima mediterrâneo com verões quentes e secos e invernos 
amenos.  
II. Norte da África e sudoeste da Ásia.  

III. Altas Montanhas.  
c) I. Formações típicas de regiões mais frias do planeta e a vegetação apresenta reduzida diversidade 

de espécies e predomínio de coníferas.  
II. Uruguai, Sul do Brasil, parte da Rússia e da China.  

III. Savana.  
d) I. Formações em áreas marcadas por chuvas escassas, em regime de climas áridos em zonas polares 

com solos arenosos.  
II. Ártico e Antártica.  
III. Vegetação mediterrânea. 

 



Exercícios Complementares 
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05. A poluição do ar é célebre, na capital do México, devido as condições geográficas e climáticas do vale onde 

está localizada e ao tamanho da população, às indústrias e à frota de veículos, disse o professor do MIT, 
Mario Molina, Prêmio Nobel de Química em 1995. 

(Adaptado de http://www.uoI.com.br/ambientegIobaI/site/reportagens/uItnot/uIt865u6l .shl ) 

 
Dentre as condições geográficas e climáticas citadas, responsáveis pelo aumento da concentração dos 
poluentes na Cidade do México, pode-se destacar 
a) o entorno montanhoso do vale onde a cidade se localiza, que bloqueia a circulação atmosférica, e a 

ocorrência de inversões térmicas, que dificultam a dispersão de poluentes. 
b) a ocorrência de chuvas de convecção diárias, carreando os materiais poluentes da atmosfera para o 

solo, aumentando a contaminação dos recursos hídricos. 
c) a influência da dinâmica climática no Golfo do México que, por sua tendência a estabilidade na maior 

parte do ano, dificulta a circulação atmosférica nas áreas interiores. 
d) o predomínio do clima semiárido no planalto onde a cidade se localiza, o que potencializa o "efeito 

estufa" produzido pela concentração de poluentes na atmosfera. 

e) a ocorrência de constantes tormentas tropicais sobre os planaltos interiores, criando áreas de 
instabilidade que propiciam a concentração de poluentes nos vales encaixados. 

 
06. (UFOP MG) O mapa abaixo apresenta parte da América do Norte: 

 

 
A fronteira entre os Estados Unidos e o México é imensa – 3.140 km – e vai do litoral do Oceano Pacífico, 
na Califórnia, até o Golfo do México, no Oceano Atlântico. Ao longo da linha fronteiriça, localizam-se várias 
cidades, dos dois lados, como irmãs siamesas. 
 

Assinale a alternativa que melhor expressa, do ponto de vista econômico, o fenômeno que vem ocorrendo 
naquela região, a partir do início dos anos 80: 
a) É uma fronteira de livre circulação, tanto de mercadorias quanto de força de trabalho. 
b) É resultado da política do governo mexicano de desenvolvimento autônomo e de substituição de 

importações. 
c) É um tipo de industrialização de enclave, pois as empresas montadoras americanas se transferem para 

o território mexicano apenas para usufruir da mão-de-obra barata. 

d) As indústrias americanas, ao se instalarem em território mexicano, a poucos metros da fronteira, 
estabelecem uma relação de complementariedade com a indústria mexicana. 

e) Há pouca relação comercial entre os dois países, pois os mexicanos, embora podendo comprar nas 

cidades do lado americano, não o fazem devido aos altos preços. 
 
 
 


