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Geografia 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO 

Humanas 

8º  1ª 10 pts         

Assuntos que farão parte da recuperação: Mapa da América, Importância da geografia, Crescimento, 
distribuição e estrutura etária da população mundial, Desafios ambientais do século XXI, Utilização dos 
recursos naturais, Mundo atual, As regionalizações do mundo, Mundo atual globalizado, Conteúdo do 
projeto interdisciplinar. 

Instruções: 

 O trabalho deverá ser feito em folha A4 ou papel almaço (folha com pauta); 
 O enunciado de cada questão deverá ser copiado; 
 Construa respostas completas e legíveis; 
 Realize seu trabalho de forma manuscrita; 
 Para as atividades que pedem o uso de lápis de cor, as mesmas só serão corrigidas se fizerem 

uso do material solicitado; 
 O trabalho deverá ser entregue completo, organizado e limpo no dia marcado para a prova; 
 Não é permitido o uso de corretivo no trabalho e rasuras implicarão na perda de pontos; 
 O material de pesquisa é seu livro didático, seu caderno e o e-mail da turma; 
 Faça desse momento um momento de aprendizado, de retomada e de novas posturas.  

 

Atividade 01: Valor 8 pontos 

 

Questões 1, 2, 3, 4 da página 12 

Questões 1, 3, 4, 5 da página 13 

Questões 1, 2 e 3 da página 17 

Questões 1, 2, 3 e 4 da página 18 

Questões 1 da página 19 

Questões 1, 2, 3 e 4 da página 23 

Questões 1, 2, 3, 4, 5, 6  da página 24 



Questões 1, 2, 3, 4, 5 da página 28 

Questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 da página 44 

Questões 1, 2, 3, 4 da página 48 

Questões 1, 2, 3, 4 da página 60 

Questões 1, 2, 3, 4 da página 61 

Atividade 02: Valor 1 ponto 

  

No mapa seguinte você deverá colorir os três subcontinentes da América com cores distintas e depois 
preencha a legenda para ele. 

 

 

 

 

 

 


