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1 - (PUCCAMP-2010) Analise o mapa abaixo e assinale a alternativa que corretamente 

identifica três itens de sua legenda: 

  

a) (4) vegetação mediterrânea; (7) pradarias; (5) tundra. 

b) (3) vegetação de montanha; (4) floresta tropical; (7) estepes. 

c) (5) vegetação de zonas áridas; (2) floresta boreal; (6) estepes. 

d) (4) vegetação mediterrânea; (2) floresta temperada; (7) pradarias. 

e) (8) floresta tropical; (6) floresta temperada; (1) tundra. 

2 - Nesta região, favorecida pela presença da floresta, de reservas minerais e do grande 

potencial hidrelétrico, concentra-se a maior parte da população e da atividade industrial 

do Canadá. Trata-se: 

a) da Colúmbia Britânica.                                               c) do Sudeste. 

b) das Províncias Atlânticas.                                          d) das Pradarias.  



e) do Grande Norte. 

3  – Grande parte da América Central e do México está sujeita, todos os anos, a intensos 

furacões, alguns causando elevados prejuízos e mortes. Aponte a alternativa que se 

relaciona a esse fato de forma correta: 

a) As áreas mais atingidas são o sul e o oeste da região, com maior ocorrência 

no verão. 

b) Durante o verão, as águas do Golfo do México e do mar das Antilhas têm 

suas temperaturas elevadas, facilitando a formação dos furacões. 

c) Os furacões são acompanhados de longos períodos de secas, que afetam a 

agropecuária da região. 

d) Os furacões se originam nos Estado Unidos, graças às zonas de baixas 

pressões na parte central desse país. 

4 – Analise os dados relativos à grande diversidade do quadro natural da América 

Anglo-Saxônica. 

I) Na porção ocidental (oeste) há extensas planícies, a maior parte de origem glacial. 

II) Entre as bacias hidrográficas mais importantes, destacam-se a do rio São Lourenço, 

na vertente Atlântica; a dos rios Mississipi, na vertente do golfo do México; e a dos rios 

Colúmbia e Colorado, na vertente do Pacífico.  

III) As extensas florestas dos Estados Unidos, mesmo nos períodos de colonização e de 

desenvolvimento industrial, foram bem preservadas, o que explica os protestos da 

população norte-americana quanto à destruição florestal no Brasil. 

IV) Entre os fatores determinantes dos tipos climáticos da América Anglo-Saxônica, as 

correntes marítimas são as responsáveis pelo aumento das temperaturas do sul para o 

norte, influenciando a ocorrência de climas áridos e semiáridos no Canadá.  

Estão INCORRETAS somente as afirmações: 

a) I e I.                                                              c) II e III. 

b) I, III e IV.                                                    d) II, III e IV. 



5 – A América Anglo-Saxônica possui diversas particularidades naturais. 

Considerando-as, leia as alternativas indicadas abaixo e aponte quais são as verdadeiras 

(V) e quais são as falsas (F). 

a) (   ) A extensa região de clima subpolar ao norte é explicada por sua elevada 

altitude.  

b) (  ) Os dobramentos modernos  concentram-se na costa oriental, sendo o 

maior formado pelas Montanhas Rochosas. 

c) (   ) A passagem da corrente marítima fria do Golfo, na costa do Pacifico, 

explica a existência de litoral semiárido na região. 

d) (   ) As extensas florestas de coníferas se estendem da fronteira do Canadá 

até o golfo do México. 

e) (    ) A vegetação mediterrânea ocupa toda a borda do golfo do México. 

6 – “As autoridades de São Francisco lançaram hoje um plano de preparação para que 

o norte da Califórnia possa enfrentar as consequências do chamado Big One, um grane 

terremoto que poderia causar inúmeras mortes e prejuízos de até 200 bilhões de 

dólares. Neste ano, o Instituto de Pesquisa em Engenharia de Terremotos quer 

conscientizar as pessoas sobre os efeitos desse terremoto, caso venha a ocorrer.”. 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 

a) A região encontra-se numa área formada por rochas sedimentares, local 

muito vulnerável às atividades tectônica e vulcânica. 

b) A região está situada numa área geológica muito antiga, formada por escudos 

cristalinos, fato que explica a ocorrência de terremotos. 

c) O Big One deverá atingi com intensidade ainda maior o golfo do México, no 

sul dos Estados Unidos, onde se encontra a maior falha geológica da 

América. 

d) O Big One poderá causar grandes estragos no oeste dos Estados Unidos, 

onde se encontram os dobramentos modernos, bem como a falha geológica 

de Santo André (San Andreas). 

7 - Compare o Nordeste e as Pradarias Centrais (Prairies) dos Estados Unidos quanto à: 

a) ocupação inicial do território;                     b) organização econômica na atualidade. 



8 – Ao observar o mapa do relevo da América Anglo-Saxônica, verificamos que as 

planícies Centrais se estendem do Ártico ao golfo do México, ladeadas por elevações 

altas e recentes a oeste e baixas e antiga a leste. 

 

Baseando-se no mapa acima, levante hipóteses que expliquem o sentido dos rios da 

bacia Mississipi-Missouri e da bacia do Mackenzie.  

 

 


