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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO
2ª Semestre - 2017
Objetivo Geral da Recuperação  Recuperar o aluno quanto aos conteúdos fundamentais desenvolvidos nas
habilidades específicas de cada disciplina, visando aos objetivos propostos para o
ano e para a continuidade de estudos.

Ano / Série: 2º EM

Disciplina: Geografia

Professor(a): Marcus

 Dentre todas as habilidades trabalhadas no 2º semestre, seguem os conteúdos essenciais/ necessários para os
estudos de recuperação:
Conteúdos:
















A Rede de Transportes no Brasil e no mundo
Portos e corredores de exportação do Brasil
Os gargalos da economia brasileira: rodovias, ferrovias, hidrovias
As Fontes de Energia no Brasil e no mundo: renováveis e não renováveis.
A produção mundial de energia: evolução histórica e contexto atual;
Petróleo, carvão mineral e gás natural; energias eólica, solar, hidrelétrica, biomassa, marés, geotérmica.
Energia e meio ambiente
A regionalização do território brasileiro: o IBGE e as regionalizações oficiais
Os interessa do Estado na regionalização do território brasileiro.
A geopolítica da criação de Brasília para sediar a capital federal.
As grandes regiões geoeconômicas e os complexos regionais
Regionalização de Milton Santos e Maria Laura da Silveira
Complexo regional do Centro-Sul
Complexo regional do Nordeste
Complexo regional Amazônico

Habilidades:






















Reconhecer o papel do homem como agente transformador e atuante no meio ambiente.
Reconhecer sua importância como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente.
Identificar os recursos minerais como matéria prima industrial
Analisar os impactos ambientais da mineração
Identificar as fontes de energia renováveis e não renováveis e suas consequências
Reconhecer as principais fontes de energia renováveis e não-renováveis no Brasil
Localizar as principais áreas de exploração de fontes energéticas renováveis e não renováveis no mundo e
no Brasil
Entender o processo de formação das várias fontes de energia não renováveis
Analisar as causas das várias crises do petróleo e suas consequências
Reconhecer a importância do Pró Álcool e das fontes alternativas
Reconhecer os diversos conceitos como: Estado, nação, país estado, município e povo.
Caracterizar a organização política e administrativa brasileira.
Reconhecer na paisagem local e no lugar em que se encontram inseridos, as diferentes manifestações da
natureza e a apropriação e transformação dela pela ação de sua coletividade, de seu grupo social.
Explicar os objetivos e as várias formas de regionalização brasileiras.
Localizar as regiões brasileiras e os complexos regionais.
Reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo, relativas ao
trabalho, às construções e moradias, aos hábitos cotidianos, às expressões de lazer e cultura
Avaliar a importância do uso de técnicas de preservação dos solos
Localizar a principais áreas agrícolas do mundo e do Brasil
Avaliar a situação atual do homem do campo em diferentes partes do mundo e do Brasil
Reconhecer o papel da tecnologia no impacto ambiental
Reconhecer a importância da produção agrícola brasileira




Explicar o avanço das fronteiras agrícolas na modificação dos lugares
Associar os movimentos migratórios com a evolução industrial e agrícola do país

 Como estudar:




Refazer as provas anteriores bem como os exercícios resolvidos em sala.
Rever os exercícios dos cadernos de questões.
Recorrer ao dicionário da língua portuguesa para ampliar e qualificar o vocabulário, fundamental para
compreender as questões objetivas e se expressar corretamente nas questões discursivas.

 Material adequado para o estudo pessoal do aluno / Referências Bibliográficas:






Livro didático.
Anotações no caderno.
Provas anteriores.
Folhas auxiliares analisadas em sala.
Slides utilizados em sala e disponibilizados no portal da escola.

Instrumento de Avaliação da Recuperação  Valor: 100,0
Composta de questões objetivas, discursivas.

