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Unidade 3

1. 

 África

 América

 Antártida

 Ásia

 Europa

 Oceania

2. 

A: Oceano Pacífico.

B: Oceano Atlântico.

C: Oceano Índico. 

3. 

(C) É o continente mais extenso e também o mais populoso do planeta, abrigando mais de 
60% da população mundial. 

(D) Abriga 50 países, a maioria com elevado desenvolvimento econômico e social. 

(B) Contém o maior número de países, e alguns deles possuem os índices de miséria mais 
altos do mundo, com problemas de fome e de doenças atingindo grande parte da 
população.

(E) Possui muitas ilhas, embora seja o continente que abriga o menor número de países. 

(A) É o mais extenso no sentido norte-sul e o segundo do planeta em área territorial. 

(F) É o continente que está localizado na região mais fria do mundo e não possui população fixa.

4. 

(V) Possui terras nos hemisférios norte, sul e oeste da Terra. 
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(V) É banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico.

(F) Seus países apresentam indicadores econômicos e sociais praticamente iguais. 

(V) Canadá, Estados Unidos e Brasil são os países de maior área territorial.

(F) É atravessado por três dos cinco paralelos principais: linha do Equador, Trópico de Câncer 
e Círculo Polar Ártico. 

(V) Estados Unidos e Canadá são os únicos países desenvolvidos desse continente.

5. As ilhas são porções de terra emersas cercadas pelas águas de um oceano, mar, rio ou 
lago. As ilhas podem ser continentais ou oceânicas. As ilhas são continentais quando 
se localizam nas proximidades de um continente. Já as oceânicas são aquelas que não 
apresentam ligação com os continentes. Existem as ilhas oceânicas coralíneas, ou seja, 
formadas pela deposição de corais, e as ilhas oceânicas vulcânicas, formadas a partir 
de um vulcão. O conjunto de ilhas próximas umas das outras chama-se arquipélago. 

6. 

a) Oceânica, já que não possui ligação com nenhum continente.

b) Os vulcões submarinos entram em erupção e as lavas formam camadas de rocha que vão 
se acumulando a cada nova erupção. O vulcão fica cada vez maior e pode chegar até a 
superfície, formando uma ilha de origem vulcânica.

7. 

(A) Localizado entre a América, a Europa e a África, é considerado o mais importante dos 
oceanos para a economia mundial.

(C) Tem sua maior parte localizada no hemisfério sul, entre a Ásia, a África e a Oceania.

(D) Banha o norte da Europa, da Ásia e da América e é pouco utilizado para a navegação. 

(B) Mais extenso e profundo dos oceanos, está localizado entre a Ásia, a América e a 
Oceania.

8. 

a) Mar fechado, porque os mares fechados são os que não possuem nenhuma comunicação 
com os oceanos ou com outro mar. 

b) Por causa de sua alta salinidade. 

c) O desvio das águas do rio Jordão para fins agrícolas, hidroelétricos e para o consumo 
humano. 
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9. Sim, já que os lagos têm sua origem relacionada ao acúmulo de água nas áreas mais 
baixas de um terreno, como no caso do mar Morto. 

10. 

a) Nos dias atuais, as embarcações são mais aperfeiçoadas do ponto de vista técnico, mais 
rápidas e podem transportar uma quantidade maior de produtos e de pessoas. 

b) Por meio dos oceanos e mares ocorre boa parte das trocas comerciais entre os países. 

c) Extração de petróleo, de gás natural, de sal marinho e pesca. 

11. 

(2) Na atmosfera, o vapor de água, em contato com temperaturas mais baixas, se condensa, 
ou seja, passa do estado gasoso para o estado líquido.

(3) A água se precipita em forma de chuva, atingindo oceanos, mares, continentes e ilhas.

(1) Quando expostas ao calor do Sol, as águas dos oceanos, mares, rios e lagos evaporam.

(4) Parte da água precipitada infiltra-se no solo, é absorvida pelas plantas e alimenta os 
lençóis subterrâneos; outra parte vai para os rios, mares e oceanos. Mais tarde, com a 
evapotranspiração, o ciclo se reinicia.  

12. 

a) Os rios correm sempre de áreas de maior altitude, onde fica a nascente, para áreas de 
menor altitude, onde está a foz.

b) As águas de um rio se originam de fontes subterrâneas, escoamento superficial ou 
derretimento de geleiras. 

c) Os rios que alimentam o rio principal são chamados de afluentes. 

d) Bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. 

e) Os rios existentes em um espaço geográfico formam uma rede fluvial. 

f) Os rios de planalto são utilizados principalmente para a geração de energia elétrica.

g) Os rios de planície são ideais para a navegação, a pesca e o lazer. 

13. 

a) Regime fluvial. A variação do volume das águas de um rio está relacionada às águas das 
chuvas. Entre dezembro e março, no verão brasileiro, as chuvas são constantes, elevando 
o volume de água. Já nos meses de inverno, muitos rios têm seu volume diminuído. 
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b) Evitando a ocupação das margens dos rios. 

 Professor, a ocupação das margens dos rios, além de oferecer risco para a população, 
ocasiona problemas ambientais, como desmatamento e assoreamento dos rios. 

14.

a) Nos oceanos e mares.

b) Não. Existem países que apresentam maior disponibilidade de água doce, enquanto outros 
carecem desse importante recurso. 

c) Evitar o desperdício e promover o tratamento do esgoto doméstico e industrial. 

15. 

a) Elas são encontradas nas zonas polares ou nas regiões de altitude elevada, como os picos 
de montanhas. 

b) Aquecimento global. 


