
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
  

1) O que significa continente? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) Quais os continentes existentes? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) Qual a divisão histórica dos continentes? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) Quais os países que formam a América Anglo-Saxônica? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

5) Os Estados Unidos é considerado o maior centro comercial e financeiro do mundo. Dê dois fatores que 
contribuíram para esse país atingisse esse grau econômico. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

6) O maior continente do planeta é: 
 
a) Europa; 
b) África; 
c) América; 
d) Ásia. 
 
 
7) O Maior oceano do nosso planeta é: 
 
a) Índico; 
b) Pacífico; 
c) Atlântico; 
d) Glacial Ártico. 
 
 
8) O oceano mais navegável é: 
 
a) Pacífico; 
b) Índico; 
c) Atlântico; 
d) Glacial Ántartico. 
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9) A designação “Nosso Mundo” se dá ao continente: 
 
a) Europeu; 
b) Asiático; 
c) Americano; 
d) Oceânico. 
 
 
10) O Novíssimo Mundo é constituído: 
 
a) Pelo continente americano; 
b) Pela Austrália e Nova Zelândia; 
c) Parte da Ásia, toda Europa e norte da África; 
d) Por todo o continente africano. 
 
 
11) Estados que pertencem aos EUA mas estão fora dos seus limites territoriais: 
 
a) Porto Rico e Alaska; 
b) Havaí e Porto Rico; 
c) Alaska e Havaí; 
d) Porto Rico e Costa Rica. 
 
 
12) Os saxões estabeleceram colônias de povoamento: 
 
a) Toda a América Anglo-Saxônica; 
b) Somente na parte leste dos EUA; 
c) Somente na parte oeste dos EUA; 
d) Apenas no Canadá. 
 
 
13) A formação populacional do Canadá foi estabelecida: 
 
a) Apenas pelos franceses; 
b) Apenas pelos ingleses; 
c) Pelos dois povos franceses e ingleses; 
d) Pelo povo nativo – os indígenas. 
 
 
14) A baixa densidade populacional do Canadá se deve ao fato de: 
 
a) O país ser o maior de toda a América; 
b) O país tem fronteiras muito rígidas para os imigrantes; 
c) Grande parte está em áreas de alta latitude; 
d) A região dos Grandes Lagos atrai a concentração da população. 
 
 
15) A ocupação inglesa nas terras da América Anglo-Saxônica, se deu inicialmente: 
 
a) Na costa oeste dos EUA; 
b) No sul dos EUA; 
c) Pelo Alaska; 
d) Na faixa atlântica. 
 
 
16) O desenvolvimento econômico dos EUA fez uma das suas cidades serem destaque financeiro mundial, como: 
 
a) San Francisco; 
b) Los Angeles; 
c) Washington; 
d) Nova York. 
 
 
17) O pólo industrial de tecnologia, o Vale do Silício, está localizado na região ______________ dos EUA: 
 
a) Sul; 
b) Nordeste; 
c) Costa-Oeste; 
d) Sudeste. 
 
 



 
18) O mais antigo pólo industrial dos EUA se localiza: 
 
a) Costa do Pacífico; 
b) Região Sul; 
c) Região Central; 
d) No Nordestes. 
  
 
19) O Canadá também se destaca na economia da América Anglo-Saxônica no desenvolvimento industrial 
principalmente na indústria: 
 
a) Automobilística; 
b) Alimentícia; 
c) Madeireira; 
d) Têxtil. 
 
 
20) O que caracteriza uma economia desenvolvida é: 
 
a) O número alto de indústrias naquele país; 
b) O grau tecnológico desenvolvido pelas indústrias; 
c) A grande quantidade de recursos naturais do país; 
d) A mão de obra qualificada do país. 
  
 
 
 


