
 
 

Eliane Martins da Silva 

Geografia 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO 

Humanas 

8º  2ª 10 pts         

Assuntos que farão parte da recuperação: América: aspectos gerais, diversidade regional, 
colonização europeia na América, formas de divisão da América, América do Sul e América 
Central. 

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 87 

Questões 1, e 3 da página 88 

Questões 1, 2,3 e 4 da página 93 

Questões 1, 2,3 e 5 da página 94 

Questões 1,2,3 e 4 da página 100 

Questões 2 e 3 da página 101 

Questões 1, 2 e 4 da página 113 



Questões 1, 3, 4, 5 e 6 da página 114 

Questões 1, 2, e 4 da página 118 

Questões 1, 2  e 3 da página 119 

Questões 1, 2, 3 e 4 da página 122 

Questões 1 e 2 da página 123 

Questões 1, 2, 3 e 4 da página 127 

Questões 1, 2, 3,4 e 5 da página 141 

Questões 1, 6, e 7 da página 142 

Questões 1, 2, 3 e 4 da página 146 

Questões 1, 2, 3 e 4 da página 150 

Questões 1, 2, e 3 da página 151 

Atividade 02: Valor 1 ponto 

  

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

 

 



B) No mapa seguinte você deverá colorir a divisão histórica/social da América com cores distintas e 
depois crie uma legenda para ele. 

 

C) No mapa seguinte você deverá colorir a regionalização da América da América do Sul com cores 
distintas e depois crie uma legenda para ele. 

 


