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Unidade 8

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

a) Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné.

b) Melanésia, Micronésia e Polinésia.

2. Não. Apenas a Austrália e a Nova Zelândia são países desenvolvidos, os demais são 
economicamente subdesenvolvidos e dependentes. Os poucos países em processo de 
modernização estão ligados aos blocos econômicos australiano e neozelandês. 

3. 

•	 (B)

•	 (A)

•	 (C)

•	 (A)

•	 (C)

•	 (A)

•	 (B)

4. 

a) O processo de colonização teve início no fim do século XVIII e durou até o século XIX. O Reino 
Unido foi o país europeu com maior participação na colonização da Oceania.

b) Atualmente, a população dos países da Oceania é formada pelos descendentes de europeus 
(sobretudo	britânicos)	e	pelos	povos	nativos	(aborígines	e	maoris).

5. A colonização britânica causou impacto negativo na vida dos povos nativos da Oceania. 
As populações locais foram dizimadas, seus costumes foram desvalorizados. Na 
Austrália, os aborígines que sobreviveram foram forçados a recuar para os desertos, 
onde atualmente se localiza a maior parte de suas reservas. Na Nova Zelândia, os maoris 
também foram dizimados e perderam suas terras. Hoje, esses povos lutam para manter 
suas tradições e seu modo de vida.

6.

a)	Uma	maior	integração	na	economia	global,	principalmente	com	o	Japão	e	os	Estados	Unidos.

b)	A	Apec	—	Cooperação	Econômica	da	Ásia	e	do	Pacífico	—	é	um	bloco	econômico	
estabelecido	em	1989.	Esse	bloco	ainda	não	se	desenvolveu	porque	existem	grandes	
diferenças	econômicas	e	culturais	entre	os	países-membros.
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7. Espera-se que o aluno comente que o continente possui muitos atrativos para a atividade 
turística: climas quentes, paisagens diversificadas (desertos, praias paradisíacas, florestas 
tropicais, piscinas naturais termais em crateras de vulcão), além de locais considerados 
patrimônios da humanidade pela Unesco – como é o caso da Grande Barreira de Corais. 
Aproveitando essa exuberância natural, o continente se tornou um grande centro do 
turismo de aventura e dos esportes radicais. 

8. 

Austrália Nova Zelândia

Origem e 
composição da 
população

Povos nativos, europeus 
(britânicos) e imigrantes de 

diversas partes. 

Povos nativos (maoris) e 
descendentes de ingleses.

Principais 
atividades 
econômicas

– Criação de ovinos e 
produção de lã;

– cultivo de trigo, cana, 
frutas, algodão e cevada;

– indústrias automobilística, 
metalúrgica, siderúrgica e 

química.

– Criação de ovinos, 
bovinos, suínos e produção 

de lã;
– indústria desenvolvida 

(laticínios);
– turismo.

Forma de governo
Monarquia parlamentar, com 
a rainha da Inglaterra como 
chefe de Estado. O primeiro- 

-ministro é australiano.

Monarquia parlamentar, com 
a rainha da Inglaterra como 
chefe de Estado. O primeiro- 

-ministro é neozelandês.

9. Ambas as regiões situam-se em altas latitudes, ao norte e ao sul do planeta. 
O frio é intenso, de clima polar, sempre com temperaturas negativas. 
São regiões de vazios demográficos, nas quais a plena ocupação humana se torna 
inviável por causa das condições naturais.

10. A região ártica não pode ser considerada um continente porque é ocupada por um 
grande oceano congelado (Glacial Ártico), constituído de gigantescas banquisas e de 
terras setentrionais da América, da Europa e da Ásia. A Antártida, por sua vez, possui um 
território contínuo, banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico.

11. 

a) V

b) F

c) V
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d) F

e) V

f) F

g)	F

h) V

12. 

b)	As	principais	atividades	econômicas	desenvolvidades	pelos	povos	nativos	da	região	ártica 
são a pesca, a caça e o pastoreio de renas.

d)	Na	região	ártica	há extração de madeira, chumbo, zinco, tungstênio e criolita. 

f)	 Na	região	antártica	encontramos pinguins, focas, baleias e leões-marinhos. Há também 
algumas	espécies	de	insetos	e	de	aves	nas	ilhas	subantárticas.	

g)	Na	Antártida,	pesca-se apenas o krill e o atum, e a extração de minérios foi proibida 
por anos pelo Protocolo de Madri, assinado em 1991.

13. 

a)	Sim,	o	Brasil	possui	uma	base	na	Antártida,	e	o	projeto	desenvolvido	é	o	Proantar	(Programa	
Antártico	Brasileiro).

b) Podem ser citados:

	 •	O estudo do krill como potencial alimento para os seres humanos.

	 •		O	estudo	dos	lagos	de	água	doce	no	subsolo	da	Antártida	como	fontes	potenciais	de	água	
potável.

	 •		Achados	de	fósseis	que	comprovaram	a	teoria	das	placas	tectônicas	e	da	deriva	continental,	
segundo	a	qual	a	Antártida	fazia	parte	do	supercontinente	primitivo	chamado	Gondwana.

14. 

a)	Resposta	pessoal.	Entre	as	possíveis	respostas,	pode	ser	citada	a	facilidade	de	acesso	à	
região,	com	os	navios	de	cruzeiros.	Além	disso,	há	um	aumento	do	interesse	em	conhecer	a	
região,	com	sua	fauna	característica.

b) Limitar o número de cruzeiros e de turistas levados ao continente, além da criação de 
um	código	de	segurança	para	os	navios	que	operam	na	região	e	o	aumento	da	proteção	
ambiental de todo o ecossistema antártico.

c)	Entre	as	principais	consequências,	podem	ser	citadas	a	poluição	das	águas	e	a	degradação	
do	hábitat	de	pinguins	e	outros	animais,	como	focas	e	baleias.
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15. 

a)	Pode	ser	citada	a	formação	de	um	buraco	na	camada	de	ozônio,	cujas	consequências	
atingiriam	regiões	povoadas	da	Europa,	da	Ásia	e	da	América	do	Norte.	Além	disso,	o	ar	do	
Ártico	está	sendo	poluído	por	gases	tóxicos	resultantes	da	atividade	industrial	dos	países	
norte-americanos.

b)	O	principal	problema	ambiental	dessa	região	também	é	o	buraco	na	camada	de	ozônio,	
responsável	por	absorver	parte	da	radiação	ultravioleta	solar	nociva	à	vida.	Sem	a	camada	
de	ozônio,	os	raios	UV	atingem	a	superfície	terrestre	com	maior	intensidade,	acelerando	o	
processo	de	aquecimento	global	e	o	derretimento	das	calotas	polares.


