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Unidade 8

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 9o ANO 

1. 
(F)  a colonização da oceania promoveu o domínio da civilização estadunidense 

sobre os povos locais.

(V)  o maior país da oceania é a austrália, que, por isso, é chamada de ilha- 
-continente.

(V)  além da austrália, o continente possui duas outras massas territoriais de 
tamanho significativo: papua-Nova Guiné e Nova zelândia.

(F)  a oceania ainda conta com inúmeras pequenas ilhas e atóis dispersos pelo 
oceano Índico.

(F)  a austrália apresenta uma população de 50 milhões (2009), sendo a maior 
parte formada por mestiços.

(V)  a tasmânia forma um arquipélago que pertence à austrália.

(V)  a Nova zelândia é um arquipélago constituído por duas ilhas principais e 
outras menores, contando com uma população de 4,2 milhões (2009).

(V)  parte da ilha de Nova Guiné pertence à oceania e parte pertence à Ásia.

2. 
a) austrália

 Características do relevo: Relevo antigo e erodido pelos agentes externos; 
não apresenta dobramentos modernos; formado por planícies e um 
grande planalto.

 Características climáticas: Predomínio do clima seco com baixos índices 
pluviométricos anuais. Apresenta cinco tipos de clima: tropical úmido; 
temperado oceânico; mediterrâneo; semiárido e desértico.

 outras características: No litoral nordeste encontra-se a Grande Barreira 
de Corais.

b) Nova zelândia

 Características do relevo: Relevo muito íngreme e com altitudes elevadas, 
resultado da intensa atividade geológica ocasionada por vulcões.

 Características climáticas: Clima temperado úmido.

 outras características: Muitos rios de planaltos são utilizados para produção 
de energia elétrica. Vegetação de florestas temperadas e pradarias.

c) papua-Nova Nova Guiné

 Características do relevo: Relevo jovem e elevado, resultante de 
dobramentos modernos.

 Características climáticas: Clima equatorial quente e chuvoso.

 outras características: Sujeita a atividades tectônicas, abalos sísmicos e 
vulcanismo.
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3. Sugestão de resposta: Sim, pois apenas os três países mais extensos (Austrália, 
Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné) concentram cerca de 90% da população 
do continente. 

4. 
a) a colonização da austrália iniciou-se na segunda metade do século XVIII, 

quando os britânicos estabeleceram no local uma colônia penal. 

b) atualmente, a oceania conta com mais de 35 milhões de habitantes, 
descendentes de europeus em sua maior parte, especialmente britânicos. 
as minorias de nativos – por exemplo, os maoris – lutam pela preservação 
de sua cultura, diante das ações sistemáticas de desarticulação de seus 
costumes, línguas e valores desde a colonização europeia. 

c) a população nativa, os aborígines, que tem por traço cultural uma 
forte identificação espiritual com a terra, foi sistematicamente agredida, 
especialmente após a descoberta de ouro no continente. Quando os 
britânicos chegaram à austrália, viviam lá entre 500 mil e 700 mil aborígines. 
Hoje, eles totalizam pouco mais de 1% da população australiana, o que 
representa cerca de 200 mil pessoas.

d) Mais de 80% da população aborígine foi dizimada nas guerras pela posse das 
terras ou por envenenamento. os sobreviventes recuaram para áreas menos 
valorizadas, como os desertos, onde atualmente se localiza a maior parte das 
reservas dos povos aborígines australianos.

e) Na Nova zelândia, os britânicos encontraram os maoris, povo originário da 
polinésia, que impuseram forte resistência à dominação colonial, mas foram 
dizimados no século XX.

f) atualmente, os maoris correspondem a cerca de 10% do total da população 
da Nova Zelândia. depois de muita luta, os povos maoris conquistaram na 
justiça direitos que protegem seu modo de vida.

5.
a) a austrália e a Nova zelândia tiveram significativo desenvolvimento econômico 

nas duas últimas décadas do século XX em razão de sua maior integração na 
economia global, principalmente com o Japão e os Estados unidos.

b) isso acontece porque ambos os países foram colonizados pelos britânicos, 
que fazem parte da união Europeia.

c) os demais países da oceania são, em geral, economicamente 
subdesenvolvidos e dependentes, mas alguns deles estão em processo de 
modernização e mantêm fortes relações com a austrália e a Nova zelândia.

6.
a) ano de criação: 1989.
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b) Localização da sede do bloco: Cingapura.

c) Motivo de não cumprir seu objetivo: forte protecionismo econômico, que 
dificulta a eliminação de barreiras comerciais na região.

d) principal dificuldade para o desenvolvimento do bloco: diferenças 
econômicas e culturais entre os países-membros do bloco.

e) países da oceania que fazem parte do bloco: Austrália, Nova Zelândia e 
Papua-Nova Guiné.

7. 
a) os elementos naturais que atraem turistas nas ilhas da oceania são o 

clima quente e as paisagens diversificadas, que incluem desertos, praias 
paradisíacas, florestas tropicais, recifes de corais e piscinas naturais termais 
em crateras de vulcões.

b) a austrália oferece vários locais considerados patrimônios da humanidade pela 
unesco, por sua importância natural e cultural. um desses locais é a Grande

 Barreira de Corais, formada por uma infinidade de anéis de corais próximos 
uns dos outros, que se estende por 2 200 quilômetros, sendo uma atração 
para mergulhadores de todo o mundo.

c) a Nova zelândia apresenta vários parques naturais. o país dispõe de uma 
diversidade de paisagens que o torna um dos centros do turismo mundial, 
principalmente para o chamado turismo de aventura.

8. Os alunos podem citar as seguintes características em comum: ambas 
foram colonizadas pelos ingleses; se tornaram independentes no século XX; 
inicialmente as duas economias eram baseadas nas atividades de criação de 
ovelhas e exportação de lã e na exploração de ouro; atualmente, apresentam 
economias dinâmicas e sociedades modernas; a maior parte dos habitantes de 
ambos os países é de origem britânica e a língua oficial é o inglês; as religiões 
predominantes são o protestantismo e o catolicismo; o modelo socioeconômico 
e político adotado é inspirado no modelo capitalista liberal da Inglaterra e dos 
Estados Unidos. 

9. Sugestão de resposta: As reservas minerais da Austrália estão entre as maiores 
do mundo, como pode-se ver na tabela. Essas grandes reservas lhe garantem 
participar do comércio mundial, exportando minérios, que também são 
empregados para suprir as necessidades de suas indústrias. 

10. 

a) os principais produtos de exportação da Nova zelândia são de origem 
agropecuária: a criação de ovinos, bovinos e suínos, a extração de lã e a 
indústria de laticínios.
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b) Suas principais fontes de energia são as reservas de carvão, petróleo e gás 
natural, além da hidreletricidade produzida devido aos numerosos lagos com 
rios de planalto; o país também aproveita a energia retirada das águas quentes 
subterrâneas (energia geotérmica) para a produção de eletricidade.

11. 

(V)  o Ártico é circundado por terras e mares que se estendem do Círculo polar 
Ártico até o polo Norte.

(F)  o Ártico é considerado um pequeno continente, que é ocupado na maior 
parte por camadas de gelo.

(V)  No oceano Glacial Ártico encontram-se gigantescas banquisas.

(F)  as banquisas são grandes blocos de gelo que apresentam espessura superior 
a 80 metros, e somente 10% desses blocos são visíveis acima do nível do mar.

(V)  o oceano Glacial Ártico banha terras setentrionais da américa, da Europa e 
da Ásia.

(V)  o clima polar, além de intensamente frio, é seco, com ventos constantes, 
apresentando índices de precipitação, em forma de neve, inferiores a 300 mm.

(F)  Na região ártica, o inverno dura cerca de 3 meses, com temperaturas que 
variam entre 0 °C e –10 °C.

12.

a) a maioria dos habitantes da região ártica possui características mongóis, como 
os inuítes, os lapões, os samoiedos e os iacutos.

b) as principais atividades econômicas são as tradicionais, como a caça e a 
pesca, praticadas pelos povos nativos, e a extração de madeira e recursos 
minerais, explorados por empresas dos países da região.

c) Na Groenlândia (possessão da dinamarca), principal centro pesqueiro da 
região, existe um porto especialmente construído para atender ao transporte 
e à comercialização do pescado. Há também extração de chumbo, zinco, 
tungstênio e criolita (minério encontrado somente ali).

d) desde meados do século XX, as riquezas minerais da região ártica, 
especialmente o petróleo, passaram a ser vistas com interesse por diversos 
países. Grandes potências econômicas, como Estados unidos, Canadá, 
islândia, Suécia, rússia, dinamarca, Finlândia e Noruega instalaram bases 
militares e empresas públicas e privadas no Ártico, buscando explorar suas 
imensas reservas de petróleo e gás natural.

13. 

a) o território da antártida é banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico.

b) Nesse continente, a camada de gelo ocupa toda a superfície do território e 
tem uma espessura média de 2 km, atingindo até 4 km em alguns pontos.
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c) o continente é o lugar mais frio do planeta. No verão, a temperatura constante 
é de 0 °C; no inverno, ultrapassa os –80 °C. o clima polar da região é dos 
mais severos: frio e, ao mesmo tempo, seco, com índices pluviométricos 
inferiores a 50 mm anuais.

d) a vegetação, escassa por causa do frio intenso, é marcada pela presença da 
tundra, principalmente no litoral.

e) Com as condições naturais desfavoráveis, o povoamento da região é inviável e 
a população local restringe-se a pesquisadores de missões científicas. 

f) os traços mais evidentes da presença humana no continente são as bases 
científicas de vários países, cujos espaços estão definidos no Tratado da 
Antártida, assinado em 1959. 

g) Em 1991, foi estabelecido o Protocolo de Madrid, que proibiu a extração de 
minérios no continente pelos próximos cinquenta anos, a contar daquela data.

h) alguns países, como o Chile e a Argentina, continuam reivindicando áreas do 
continente.

14. 

a) o tratado da antártida foi assinado em 1959 por vários países. por meio desse 
tratado, firmou-se o compromisso do uso do continente apenas para fins 
pacíficos e de cooperação internacional com o desenvolvimento de pesquisas 
científicas. o tratado entrou em vigor em 1961.

b) as pesquisas desenvolvidas nas regiões polares têm levado a descobertas 
importantíssimas para toda a humanidade. destacam-se o estudo do krill (tipo 
de crustáceo) como potencial fonte de alimento nutritivo e o estudo dos lagos 
de água doce no subsolo da antártida como fontes potenciais de água potável 
para o planeta.

15. 

a) o tema principal da notícia é o incêndio que destruiu a estação científica 
brasileira na antártida.

b) Na antártida, o Brasil desenvolve pesquisas científicas.

c) os profissionais brasileiros que atuam na antártida são pesquisadores, com o 
apoio de militares da Marinha.


