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ESTADOS UNIDOS: POTÊNCIA ECONÔMICA. 
PERCURSO – 14 

8º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES  

 
Lista 06 – Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 14. Todas as 

questões servirão para orientar os seus estudos. 
 

Um abraço. 
 

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. Analise o gráfico a seguir. 

 

 
 

A partir da análise do gráfico, explique como foi possível alcançar o índice de produtividade total da 
agricultura dos EUA com a situação dos custos com a mão de obra a partir da década de 1990. 

 
Utilize o mapa a seguir para responder as questões 2 e 3. 
 

Os Belts Agrícolas dos EUA 

 
 

Fonte: https://cdn.estuda.com.br/sis_questoes/posts/94762_pre.jpg?1441722648. Acesso em 09/06/2020. Adaptado. 
 
02. A agricultura dos EUA se destaca pela elevada produtividade para abastecer o mercado consumidor 

interno, indústria e exportação. Para isso, também é importante o máximo aproveitamento do solo. A 
partir da análise do mapa, cite o tipo de gênero agrícola cultivado no espaço delimitado pelo número 
3 no mapa e explique como é possível produzir esse gênero durante o ano todo. 
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03. Com grandes dimensões territoriais, os Estados Unidos possuem uma das maiores produções agrícolas 
do mundo. Desde os tempos coloniais, em toda a faixa centro-leste do país desenvolveram-se os 
cinturões agrícolas, que constituem aglomerados de grandes produtores rurais. Com base no exposto, 
caracterize os cinturões agrícolas representados pelos números 1 e 5. 

 
04. O trecho da reportagem a seguir descreve uma importante atividade econômica dos Estados Unidos.  
 

Ao longo de um século e meio, os Estados Unidos se transformaram na maior potência agrícola da 
história. O clima favorável e o solo fértil explicam só parte da impressionante expansão do cinturão 
do milho desde o começo do século 19 [...]. Na maioria das propriedades, os tratores não precisam 
de motorista – são pilotados remotamente, via satélite, de um centro de comando que pode ficar a 
quilômetros de distância. Algumas já começam a usar drones, aviões não tripulados, para monitorar 
as lavouras. 

Fonte: https://exame.com/ciencia/o-apogeu-da-agricultura/. Acesso em 09/06/2020. 
 

A partir da leitura do texto, cite diferentes aspectos naturais que explicam em parte a expansão da 
atividade agrícola nos Estados Unidos e apresente outro fator importante responsável pelo 
desenvolvimento dessa atividade. 

 
05. Analise o gráfico a seguir. 
 

Estados Unidos: quantidade e área média das propriedades rurais – 1940 - 2012 
 

 
 
A partir da análise do gráfico, caracterize a estrutura fundiária dos Estados Unidos. 

 
06. Analise o mapa a seguir. 

 
Fonte: https://www.sistemanovi.com.br/basenovi/image/ConteudosDisciplinas/11/70/630/300564/.png?pfdrid_c=true.  

Acesso em 26/07/2019. 
 

A partir da análise do mapa, apresente a região industrial localizada na área em destaque e informe 
os fatores locacionais presentes nesse espaço. 


