
       Em rede as ideias acontecem! 

 

 

Nome: ________________________________________________________ Série:___________  

 

TAREFÁRIO – SEMANA 23 A 27/03/2020 

Disciplina: Geografia / 8º Ano 

Professora Carolina Gamba 

_________________________________________ 

 

 

Olá turma! 

 

Continuaremos com as atividades nessa semana! Vamos terminar os conteúdos do 

Capítulo 3: “Diferentes formas de classificar os países” (páginas 33 a 46). Façam uma leitura 

atenta! 

Depois, realizem as atividades propostas no Tarefário abaixo. A entrega é até o dia 

30/03! 

Desta vez, você deve preencher as respostas do Tarefário aqui mesmo, e depois enviar 

para mim o arquivo - pelo Google Sala de Aula. Utilize a opção de anexar arquivo, na própria 

atividade. 

 

Cuidem-se e fiquem em casa! 

Professora Carolina 

 

 

TAREFÁRIO (Entrega até 30/03) 

 

1. Comente, em dois parágrafos, sobre as causas da decadência e posterior dissolução da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

2. Faça um resumo explicativo sobre a situação do Brasil na primeira fase da Guerra Fria. 

 

3. Sobre a expansão do Capitalismo após a ordem bipolar, responda: 

 

a. De que maneira os países se adaptaram em termos econômicos? 

b. Que acontecimentos marcaram essa nova fase da história humana? 

 



4. Em relação à descolonização africana e asiática, realize os exercícios a seguir: 

 

a) De que maneira a situação da Europa no pós-2ª Guerra Mundial (1939-1945) se associa à 

independência de nações africanas? 

 

b) Como os EUA e a URSS atuaram na África e na Ásia durante a Guerra Fria? 

 

c) O que foi a Conferência de Bandung (1955)? Qual foi a sua importância para a comunidade 

internacional? 

 

d) Que impactos da colonização ainda são sentidos na África? 

 

5. O que é Nova Ordem Internacional pós Guerra Fria (1945-1991), também chamada de fase 

do capitalismo financeiro globalizado? Que países nela se destacam? 

 

6. Uma das maneiras encontradas para evitar que novas bombas fossem usadas foi a 

assinatura de tratados após a segunda metade do século XX. Cite-os, construindo um 

quadro-resumo indicando os objetivos de cada um. 

 

7. Em que fatores os Estados Unidos têm se destacado, desde o final do período bipolar, como 

a maior potência mundial. Desenvolva seus argumentos de maneira crítica. 

 

8. O que foi a Doutrina Bush? Que impactos ela teve para os Estados Unidos e para o restante 

do mundo? Para responder, assista também aos vídeos indicados abaixo: 

 

 11 de Setembro: 15 anos dos ataques que mudaram o mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJk-ALpAUPQ  

 

 Legado de George W. Bush para a Humanidade: 

https://www.youtube.com/watch?v=07h8vFlZnPs  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJk-ALpAUPQ
https://www.youtube.com/watch?v=07h8vFlZnPs

