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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO
2º 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: 9º

Disciplina: Geografia

Professor(a): Marcus

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






Globalização, desenvolvimento e subdesenvolvimento. (capítulo 6)
Estados Unidos: superpotência mundial. (capítulo 8)
Canadá: sociedade multicultural e potência econômica. (capítulo 10)
Austrália e Nova Zelândia. (capítulo 18)
Japão: gigante do Oriente. (capítulo 17)

Habilidades:














Compreender as relações geopolíticas mundiais
Perceber a integração de aspectos físicos e humanos na construção do espaço geográfico
Relacionar os aspectos culturais às diferentes formas de organização do espaço canadense.
Reconhecer o papel dos recursos naturais para o desenvolvimento canadense.
Descrever como os elementos naturais interferem na vida e nas atividades humanas
Utilizar dados e informações cartográficas para a elaboração de gêneros textuais diversificados
Conhecer as desigualdades sociais existentes e perceber como elas se materializam no espaço geográfico
europeu.
Perceber a integração de aspectos físicos e humanos na construção do espaço geográfico
Relacionar os aspectos culturais às diferentes formas de organização do espaço japonês.
Perceber a integração de aspectos físicos e humanos na construção do espaço geográfico
Reconhecer o papel dos recursos naturais – sobretudo a ausência destes - para o desenvolvimento japonês.
Reconhecer o papel dos recursos naturais para o desenvolvimento australiano.
Relacionar os aspectos culturais às diferentes formas de organização do espaço australiano.

 Como estudar:





Refazer as provas anteriores bem como os exercícios resolvidos em sala.
Reler os capítulos dos conteúdos envolvidos.
Rever os exercícios do livro didático realizados.
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.
Tabela com as 100 melhores universidades do mundo.

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

