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Unidade 3

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 6o ANO 

1.

a) A América é o continente mais extenso no sentido norte-sul e também é o segundo maior 
continente do planeta em área territorial. (V)

b) A Ásia é o continente que possui o maior número de países. Alguns deles apresentam  
os maiores índices de miséria do mundo, com problemas de fome e doenças atingindo  
a maior parte da população. (F)

c) A Europa é um continente de grande importância na história mundial porque, a partir do 
século XV, os europeus colonizaram a América, a África e parte da Ásia. (V)

d) A África tem a maior área territorial do mundo e concentra quase metade da população  
da Terra; no sul e no sudeste do continente existem grandes florestas. (F)

e) A Oceania é formada por seis grandes ilhas, sendo que em duas delas estão localizados 
os dois países mais importantes do continente: Austrália e Papua Nova Guiné. (F)

f) A Antártida está localizada na região mais fria do mundo. Sobre esse continente há uma 
enorme camada de gelo, que concentra o equivalente a 70% da água doce do mundo. (V)

2.
a) Ásia
b) Oceania
c) Antártida
d) América
e) África
f) Europa

3. 

a) A América é um continente de grande extensão no sentido norte-sul. 

b) Em área territorial, a América ocupa a segunda posição no mundo, mas sob o aspecto 
demográfico, dois continentes têm população mais numerosa. São eles a Ásia e a África. 

c) Os países do continente americano são marcados por enormes diferenças econômicas 
e sociais. Há países, como os Estados Unidos e o Canadá, que apresentam grande 
desenvolvimento econômico. Mas há países, como o Haiti e a Bolívia (também podem 
ser lembrados a Guatemala e o Equador), que são marcados por grande pobreza.

d) No continente americano há países que, apesar de apresentarem desigualdades sociais, 
possuem grande parque industrial e produção agropecuária diversificada. São eles: Brasil, 
Argentina, Chile e México.



2

4.

Continente Características (sugestões de respostas)

1 Europa • de grande importância histórica;

• maior parte dos seus países é desenvolvida;

• apresenta um bloco econômico composto de 27 países.

2 Ásia • maior continente e o mais populoso;

• nele estão localizados os dois países mais populosos do 
mundo: China e Índia;

• apresenta áreas de grande instabilidade geológica.

3 África • possui o maior número de países;

• apresenta maior número de países pobres do mundo;

• possui grande variedade de paisagens.

5. 

a) A ilha continental está próxima ao continente, enquanto a ilha oceânica está afastada e 
sem qualquer ligação com o continente.

b) Sim, o Brasil possui ilhas continentais, como a ilha de Santa Catarina (SC), a ilha do 
Prumirim e a ilha Bela (SP). 

c) As ilhas oceânicas brasileiras são as pertencentes ao arquipélago de Fernando de 
Noronha, ao arquipélago de Abrolhos e as ilhas de Trindade e Martim Vaz.

6. 

a) Arquipélago é um conjunto de ilhas.

b) As ilhas que compõem a Nova Zelândia são oceânicas porque são afastadas dos 
continentes.

7. Sugestão de resposta: O atol é um recife coralíneo circular que se origina em regiões 
quentes do planeta, sobre um vulcão ou um pico submarino. A água dentro do atol forma 
a chamada laguna e abriga grande variedade de peixes.

8. 

a) As ilhas vulcânicas são formadas por vulcões que emergem do fundo dos oceanos. (V) 

b) Na formação de uma ilha vulcânica é muito importante a presença de corais e outros 
pequenos seres microscópicos. (F) 
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c) Os vulcões submarinos entram em erupção e as lavas vão se acumulando até chegar  
à superfície, formando uma ilha de origem vulcânica. (V) 

d) No Brasil, o arquipélago de Abrolhos tem origem vulcânica. (F) 

9. 

Oceano Continentes banhados 

1 Atlântico América, Europa e África  

2 Índico África, Ásia e Oceania 

3 Pacífico América, Ásia e Oceania

4 Glacial Ártico América, Europa e Ásia 

10. 

a) Os mares são massas de água salgada que se localizam próximas aos continentes ou no 
interior destes. (V) 

b) A profundidade e a temperatura de mares e oceanos são semelhantes em todas as 
regiões do mundo. (F) 

Correção: os mares apresentam menor profundidade que os oceanos e suas temperaturas 
são muito variadas.

c) Os mares apresentam diferentes aspectos. Alguns deles são chamados de abertos ou 
costeiros, porque se comunicam com o oceano por largas passagens. (V) 

d) O mar isolado é aquele que possui apenas uma pequena comunicação com o oceano ou 
outro mar, como o Mar da China. (F)

Correção: o mar isolado é aquele que não possui comunicação com o oceano ou outro mar, 
como o Mar Morto.

e) O Mar do Norte é um exemplo de mar aberto e o Mar Mediterrâneo é um exemplo de mar 
interior. (V) 

11. 

a) Sugestões de resposta: “A poluição do Mar Mediterrâneo”; “Mediterrâneo: um Mar 
poluído”; “O Mar Mediterrâneo é um mar sujo”.

b) Entre o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia.

c) O aluno pode citar: a redução da biodiversidade; a contaminação das praias; a diminuição 
do turismo; a proliferação de doenças etc.
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12. 

a) 

1a:
evaporação

2:
condensação

1b:
transpiração

3:
precipitação

b) As águas da chuva podem se infiltrar no subsolo e alimentar lençóis subterrâneos, 
escoar sobre o solo e abastecer os rios, transformar-se em gelo ou neve ou cair 
sobre oceanos e mares.

13. 
a) No território brasileiro, os rios apresentam duas principais origens: fontes subterrâneas e 

escoamento superficial. 

b) Os rios são importantes para os seres humanos porque fornecem água e alimento, 
possibilitam a geração de energia elétrica, a navegação, a irrigação de áreas agrícolas 
e podem servir para o lazer.

c) O Rio Amazonas é originado do derretimento do gelo dos Andes peruanos.

d) A variação do volume das águas de um rio no período de um ano é chamada de regime 
fluvial.

e) Em seu percurso, um rio principal recebe as águas de outros rios chamados afluentes.

f) Os rios existentes em um espaço geográfico formam uma rede fluvial, e a área drenada 
por um rio principal e seus afluentes é chamada de bacia hidrográfica.

14.

a) Sim, é possível afirmar que a água é mal distribuída pela superfície terrestre. O texto cita 
a possibilidade de conflitos entre nações e a tensão em áreas como o Oriente Médio e a 
África em decorrência da disputa pela água.

b) O Brasil é privilegiado, possui 12% da água doce superficial do planeta.

c) Espera-se que o aluno diga que a água é mal distribuída no Brasil. Apesar de possuir 
grandes reservas, algumas cidades apresentam problemas de abastecimento.

15. O lençol freático é um reservatório encontrado na camada do solo mais próxima da 
superfície, o que possibilita a retirada da água armazenada de modo mais fácil. Ele 
fornece água para os poços de casas. 

 O lençol artesiano é uma reserva localizada em uma camada mais profunda do solo. 
Para captar a água acumulada nesse lençol, é necessário o uso de máquinas capazes  
de perfurar poços artesianos.


