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Unidade 3

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 9o ANO 

1. 

a) Menos de 50% das terras europeias são planas. (F)

b) No norte e no leste do continente há montanhas muito antigas, entre as quais se destacam 
os Alpes Escandinavos. (V)

c) Os Montes Urais, que separam a Europa da África, fazem parte de uma cordilheira recente. (F)

d) No continente europeu existem várias cordilheiras recentes de elevada altitude. (V)

e) Os Pireneus, os Cárpatos, os Apeninos, os Bálcãs e a Cadeia do Cáucaso são exemplos 
de maciços antigos. (F)

f) As planícies centrais estão localizadas na região central e possuem terras muito férteis. (V)

g) A Europa apresenta um aspecto retilíneo e regular, em razão dos mares interiores e do 
grande número de penínsulas e arquipélagos. (F)

2. 

REGIÃO CLIMA VEGETAÇÃO

Europa do norte
Predomínio dos climas  

frio e polar.
Floresta boreal e tundra.

Europa das planícies

Clima temperado oceânico 
(no litoral), temperado 

continental (no interior)  
e semiárido (no leste).

Floresta temperada  
e pradarias.

Europa do sul
Clima mediterrâneo e frio  

de montanha.
Vegetação mediterrânea  

e de altitude.

3. 

a) Vários rios europeus são utilizados para a navegação, como os rios Elba, Reno e Danúbio.

b) A foz do rio Volga é no mar Cáspio, enquanto o rio Danúbio lança suas águas no mar Negro.

c) O Rio Sena atravessa a cidade de Paris, onde é utilizado para a navegação.

d) O rio mais extenso da Europa é o Volga, que atravessa muitos países. 

e) Dois importantes rios que atravessam a Alemanha são: o Elba e o Reno.
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4. 

PROBLEMA COMO SE FORMA CONSEQUÊNCIAS  

Chuva ácida Os gases dióxido de enxofre e 
dióxido de nitrogênio, originários 
do uso de combustíveis fósseis, 
sobretudo o carvão, em 
contato com o ar e o vapor de 
água presente na atmosfera, 
formam soluções ácidas que se 
incorporam às chuvas.

Uma das consequências 
é a corrosão de 
obras de arte e de 
construções expostas 
ao ar livre.

Desertificação Processo de degradação do solo 
causado por frequentes incêndios 
e pela ação humana. 

Desaparecimento 
de grandes áreas 
florestais.

Exploração 
dos recursos 
pesqueiros

Pesca indiscriminada bastante 
concentrada no Mediterrâneo e no 
Atlântico.

Risco de extinção de  
espécies de peixes, 
como o bacalhau.

Resíduos 
nucleares

Predomínio de energia 
proveniente de reatores nucleares.

Contaminação do ar, 
água e solo.

Destruição 
da vegetação 
nativa

Incêndios florestais. Espécies animais típicas 
da Europa, como o lince 
e o bisonte, estão sendo 
dizimadas.

Emissão de 
gases

Forte emissão de gases, como o 
dióxido de carbono.

Aceleração do 
aquecimento global.

5. 

a) O desastre ocorreu em razão da explosão de um dos quatro reatores da usina nuclear de 
Chernobyl, na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética. A explosão provocou 
o vazamento de material radioativo de alta periculosidade.

b) Toda a região situada em um raio de 30 quilômetros da central de Chernobyl foi afetada  
e teve de ser desocupada.

c) O texto afirma que, perto da usina, o cenário é desolador: não há vida. Após o desastre,  
as pessoas que sobreviveram fugiram.
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6.

a) A Europa é um continente bastante populoso e povoado. A população, porém, se 
distribui de maneira irregular pelo território: em algumas áreas, a densidade demográfica 
é bastante elevada; em outras, há vazios demográficos, como nas regiões polares.

b) A Europa tem apresentado um crescimento demográfico muito pequeno nas últimas 
décadas devido à baixa taxa de natalidade. 

c) A proporção de pessoas idosas na população total é muito elevada na Europa. Essa 
situação deve-se a dois fatores: a natalidade vem diminuindo e a esperança de vida 
tem se elevado, situando-se em 75 anos. 

d) Atualmente, o crescimento vegetativo da Europa é negativo, mas o continente mantém 
seu nível populacional relativamente estável graças à imigração.

7. 

a) América Latina, Ásia e África. Também há imigrantes do Leste Europeu.

b) As principais causas são as maiores e melhores oportunidades de emprego e de acesso 
aos serviços públicos de saúde e de educação oferecidos pelos governos.

c) Sim, há fatores políticos que interferem na imigração, pois muitas pessoas se tornam 
imigrantes porque fogem das perseguições políticas e dos conflitos étnicos em seu país.

8. 

a) Imigrantes ilegais são aqueles que conseguem entrar e permanecer em um país sem 
permissão oficial do Estado.

b) Eles trabalham no setor informal da economia, cuja fiscalização não é rigorosa. Recebem 
baixa remuneração e costumam habitar as periferias das metrópoles, constituindo 
comunidades próprias. 

c) O Estreito de Gibraltar, que separa por poucos quilômetros a África da Europa, é o principal 
caminho usado pelos africanos. Após atravessar o Mar Mediterrâneo, eles desembarcam 
clandestinamente no litoral espanhol em busca de melhores condições de vida.

9. 

a) A agricultura europeia faz uso intensivo das tecnologias modernas e inova continuamente 
nos processos que permitem a otimização de seus recursos e um elevado índice de 
produtividade. 

b) Sim, há especializações de acordo com as condições climáticas dos países. Os do sul, 
que dispõem de um número maior de horas de sol ao ano, são os principais fornecedores 
de frutas e hortaliças, enquanto os nórdicos são produtores de cereais e de leite. Essa 
especialização regional é facilitada pela boa rede comercial existente entre os países.  
No norte do continente, a pecuária bovina e suína é desenvolvida de maneira intensiva  
e atende à demanda de carne e leite da população.
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10. 

a) O continente europeu tem um papel de destaque no setor industrial mundial, em razão de 
ter ocorrido nesse continente a Revolução Industrial.

b) O espaço mais dinâmico da economia europeia é formado por importantes centros e regiões 
industriais localizados nos seguintes países: Alemanha, França, Reino Unido e Itália.

c) Mais de 50% da riqueza do continente e a maior parte da população economicamente 
ativa estão ligados ao setor de serviços.

d) O continente europeu desenvolve relações comerciais com todo o globo, mas 
principalmente com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Japão.

e) Metade da renda gerada pela atividade turística no mundo tem origem na Europa, 
que apresenta como polos de atração turística países como: França, Grécia, Itália e 
Espanha. (Os alunos podem citar também: Austria, Alemanha, Reino Unido, entre outros.)

11. 

Sigla País Sigla País 

PDE Reino Unido PDE Alemanha

PDF Romênia PDE Finlândia

PDF Geórgia PDF Albânia 

PDE França PDI Espanha 

PDI Portugal PDF Armênia 

PDI Grécia PDE Suíça

12.

a) No Reino Unido, a descoberta de reservas petrolíferas no Mar do Norte favoreceu 
o desenvolvimento dessa indústria, com a constituição de unidades de refino e 
beneficiamento do petróleo. (V)

b) A Itália tem a maior quantidade de áreas agricultáveis da Europa e a produção excedente  
é exportada para os demais países desse continente. (F)

c) A França é o país da Europa Ocidental com maior número de usinas nucleares, o que lhe 
permite exportar eletricidade para os países vizinhos. (V)

d) Com o incentivo do governo, a Alemanha se transformou no primeiro produtor europeu de 
máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais pesadas e complexas. (V)

e) As indústrias química, farmacêutica, eletromecânica e de construção mecânica 
representam os setores modernos da indústria de Portugal, que se tornou referência 
mundial no setor industrial. (F)
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f) O sul é a região mais desenvolvida da Itália, em razão do elevado nível de industrialização  
e urbanização. (F)

13. 

a) Os países são: Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. Entre as características físicas 
destacam-se o clima predominantemente frio e polar, com formações vegetais de tundra 
e floresta de coníferas. Do ponto de vista econômico, são considerados países de 
desenvolvimento elevado.

b) Islândia e Noruega estão entre os países com maior índice de desenvolvimento humano 
(IDH) do mundo.

c) A Suécia apresenta indústrias químicas e siderúrgicas importantes e é uma das principais 
economias europeias. Além disso, o país é sede de grandes empresas transnacionais.

14. 

a) O bloco surgiu em 1957, como Comunidade Econômica Europeia, que se transformou em 
União Europeia em 1992. Seus objetivos são a livre circulação de mercadorias, capitais, 
serviços e pessoas entre os países-membros. É um espaço de livre comércio, com tarifas 
de importação unificadas. Em 1999, surgiu o objetivo de unificar as moedas em uma 
única: o euro.

b) A União Europeia representa cerca de 20% do comércio mundial, é o principal exportador 
e o segundo maior importador do mundo.

15. 

Ano Países integrados

1957 Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos (Holanda) e Luxemburgo

1973 Reino Unido, Irlanda e Dinamarca 

1981 Grécia 

1986 Espanha e Portugal 

1995 Áustria, Suécia e Finlândia 

2004
Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, 
Eslovênia, Malta e Chipre

2007 Bulgária e Romênia 


