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Roteiro de estudos para recuperação – 3ª série – 1º semestre 

GEOGRAFIA 2021 

 

Geomorfologia 

 Compreender o processo de formação das estruturas geológicas, dos desníveis da superfície terrestre, bem como 

as principais formas de relevo do nosso planeta. 

 Assimilar os processos responsáveis pela formação e pelo modelado do relevo terrestre. 

 Entender a organização dos espaços transformados pela ação humana, bem como as formas que favorecem a 

ocupação e o desenvolvimento de atividades econômicas. 

 Relacionar a Teoria da Tectônica de Placas com eventos catastróficos, como terremotos e tsunamis, além das 

respectivas localizações. 

 

Fuso horário 

 Reconhecer o conceito de fuso horário em função do movimento de rotação da Terra, aplicando cálculos nas 

diferenças de fusos horários para o estabelecimento da hora em diversas regiões do globo. 

 

Orientação e Coordenadas geográficas 

 Estudar o conceito referencial a partir da orientação espacial, compreendendo o movimento aparente do Sol no 

eixo leste-oeste. 

 Estudar o sistema de coordenadas geográficas, reconhecendo o diferencial das medidas de latitude e longitude, 

construindo paralelos e meridianos na localização espacial. 

 

O antes e o durante a II Guerra Mundial 

 Interpretar o Congresso de Viena como um rearranjo de forças no cenário europeu, no início do século XIX. 

 Relacionar os desdobramentos do Congresso de Viena aos inúmeros desentendimentos ocorridos entre as 

principais nações europeias durante o século XIX, como exemplo a Guerra Franco-Prussiana. 

 Apontar os principais grupos que se tornaram agentes da I Guerra Mundial. 

 Entender os desdobramentos políticos, econômicos e estruturais desenvolvidos na Europa, durante o período 

entre guerras. 

 Analisar a Política do Apaziguamento e a relação entre ela e a reorganização da Alemanha. 

 Definir os objetivos do Pacto de Não Agressão (URSS-Alemanha). 

 Entender e explicar os acordos de Casa Blanca, Teerã e Cairo no contexto da II Guerra Mundial. 

 Relacionar o sistema Bretton Woods ao modelo econômico capitalista. 

 Descrever as consequências dos chamados acordos do pós-guerra (Yalta e Potsdam). 

 

EUA – Formação e expansão territorial e os EUA na atualidade 

 Compreender e descrever as fases do expansionismo norte-americano. 

 Identificar as políticas e doutrinas implantadas em cada fase do expansionismo territorial dos EUA. 

 Descrever as ações norte-americanas na Doutrina Bush. 

 Caracterizar as fases de imperialismo norte-americano no continente e no planeta. 

 

 


