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Unidade 3

1.

a) Cordilheiras recentes.

b) Maciços antigos.

c) Planícies centrais.

2. Alternativa A.

3. A rede hidrográfica europeia é muito densa e apresenta numerosos cursos de água. Seus 
rios e mares possibilitam diversas formas de aproveitamento das águas, como produção 
de energia, irrigação, comércio e navegação. Além disso, constituem importantes eixos de 
integração entre os países do continente. 

4. 

a) A chuva ácida, a desertificação, a má exploração dos recursos pesqueiros, os resíduos 
nucleares, a destruição da vegetação nativa e as emissões de gases como o dióxido de 
carbono (CO2).

b) Porque a Europa é um continente formado por um grande número de países altamente 
industrializados.

5. 

a) Trata da chuva ácida.

b) A chuva ácida ocorre quando gases poluentes, como o dióxido de enxofre e de nitrogênio, 
resultantes da atividade humana, são lançados no ar. Esses gases, em contato com o ar e 
com o vapor de água presentes na atmosfera, formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. A 
longo prazo, esses ácidos causam danos às plantas, aos animais e às construções.

6. 

a) (F)

b) (V)

c) (F)

d) (V)
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e) (F)

f) (F)

7. 

a) O crescimento demográfico europeu é muito pequeno. 

c) A Europa é populosa e povoada, com distribuição irregular da população pelo território. 

e) No período entre o final do século XIX e Segunda Guerra Mundial, a Europa teve 
um movimento intenso de emigração. Já no período pós-Segunda Guerra Mundial, 
muitas pessoas imigraram, ou seja, entraram na Europa.

f) Atualmente, a imigração ilegal representa um problema para a Europa. 

8. Podem ser destacadas as principais causas:

● A crise socioeconômica nos países pobres, que leva suas populações a buscarem 
melhores condições de vida nos países desenvolvidos da Europa.

● As desigualdades econômicas dentro da própria Europa. Muitos imigrantes partem do 
Leste Europeu rumo à porção ocidental.

● As perseguições políticas e os conflitos étnicos, tanto na Europa como fora dela. 

9. 

a) A imigração ilegal para a Europa.

b) A Itália está recebendo imigrantes que vêm do norte da África.

c) Os imigrantes ilegais arriscam suas vidas para entrarem na Europa sem permissão 
oficial e sem documentação e trabalham em troca de uma baixa remuneração. Eles 
habitam as periferias e formam comunidades próprias. Além disso, sofrem com a 
xenofobia por parte dos habitantes locais, que temem perder seus empregos para  
os imigrantes.

10. 

a) Reino Unido, França, Alemanha, Suíça e Finlândia.

b) Portugal e Espanha.

c) Romênia, Albânia, Armênia e Geórgia. 
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11. 

(D) 

(A) 

(C) 

(E) 

(B) 

12. A imagem 1 representa a bandeira da União Europeia. O símbolo da imagem 2 representa 
o Euro, moeda adotada pela maioria dos países que compõem a União Europeia (UE).

13. A União Europeia é uma associação de 27 países europeus. Essa organização surgiu da 
necessidade de estabilizar a política e a economia da Europa, que se apresentava instável 
e debilitada após a Segunda Guerra Mundial.

14. 

(5) 

(1) 

(9) 

(2) 

(7) 

(3) 

(8) 

(4) 

(6) 

15. 

a) Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia.

b) Islândia, Reino Unido, Irlanda, França, Espanha e Portugal.

c) Mar do Norte, Mediterrâneo, Negro, Cáspio e Báltico.

d) Geórgia, Armênia e Azerbaijão fazem fronteira com a Ásia.


