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UNIDADE 1  

 

GLOBALIZAÇÃO 

Quando falamos em globalização sempre nos referimos a um processo, isso porque a 
globalização não está pronta, é algo que está acontecendo, mas o que seria a globalização? A 
globalização diz respeito a uma integração mundial, cada vez mais intensa e acelerada. Vamos 
compreender melhor visualizando a imagem abaixo, que pode ser usada para explicar uma das 
características da globalização. 
 

Repare que as linhas 
ligam diferentes pessoas em 
diversos locais no mundo 
inteiro. As linhas que 
existem entre essas pessoas 
e esses locais podem ser 
chamadas de fluxos, ou 
seja, algo que está em 
movimento, alguma troca. 
Como exemplo, podemos 
imaginar que todas essas 
pessoas estão em uma sala 
de bate-papo na internet, 
todas estão conectadas e 
trocando informações. 

 

Os fluxos/trocas representados pelas linhas da figura não se referem apenas às informações 
trocadas na internet, podemos pensar também na grande quantidade de dinheiro transferida entre 
bancos, e até entre países, apertando-se algumas teclas do computador; na imensa quantidade de 
mercadorias que as empresas e os países trocam entre si; e até na grande quantidade de turistas que 
viajam pelo mundo todo. 
 

A quantidade de produtos importados e 
exportados aumentou muito nas últimas 
décadas, assim como o capital (dinheiro) que 
viaja, de forma virtual, de um local para o 
outro. Isso indica outra característica marcante 
da globalização: a interdependência entre os 
países. Atualmente, uma crise econômica em 
determinado local pode afetar o mundo 
inteiro, inclusive o nosso país. 

Toda essa integração entre locais, 
pessoas, empresas e países só se tornou 
possível com o grande avanço verificado em 

Você já reparou 

em quantos 

produtos feitos 

na China existem 

dentro da sua 

casa? Esses 

produtos viajaram 

uma grande 

distância da China 

até o Brasil. 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=made+in+china&source=images&cd=&cad=rja&docid=s2xsvTeaI0rKAM&tbnid=TrOUzwtfQruSmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftruereach.de%2Fe-commerce%2Feinkaufen-in-china-der-leitfaden-fur-alle-onlinehandler%2F&ei=qUvgUbHgCpSz4APlpoEQ&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNG8j8k8OovnYKHjVYqnvbXEW0jX7w&ust=1373739982099746
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=made+in+china&source=images&cd=&cad=rja&docid=s2xsvTeaI0rKAM&tbnid=TrOUzwtfQruSmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftruereach.de%2Fe-commerce%2Feinkaufen-in-china-der-leitfaden-fur-alle-onlinehandler%2F&ei=qUvgUbHgCpSz4APlpoEQ&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNG8j8k8OovnYKHjVYqnvbXEW0jX7w&ust=1373739982099746
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alguns setores como nos meios de 
comunicação e nos meios de transporte. 

 
Glossário 
Integração – ato ou efeito de integrar. Integrar – tornar inteiro. 
Interdependência – dependência mútua. 

Os meios de comunicação avançaram tanto que hoje podemos falar com uma pessoa que está 
do outro lado do mundo, seja pelo telefone, seja pela internet, como se ela estivesse na mesma 
cidade. 

          
 

Para entender esse avanço e o impacto sobre nossas vidas, podemos pensar na invenção e 
rápida popularização de telefones celulares, e das inúmeras possibilidades de comunicação através 
da rede mundial de computadores: a internet. Precisamos considerar também toda a estrutura que 
não vemos, mas que é necessária para o funcionamento dos nossos aparelhos e computadores, a 
exemplo dos satélites artificiais de comunicação que estão orbitando a Terra. 

Em relação aos meios de transporte, podemos pensar em toda a tecnologia necessária para 
que deixássemos de nos locomover a uma velocidade de 16Km/h (velocidade de uma carroça) para 
mais de 1.000 Km/h (a velocidade de um jato de passageiros). 
 

Tanto os avanços dos meios de 
comunicação, quanto o avanço dos 
meios de transporte, causaram a 
impressão da “diminuição das 
distâncias” e do encolhimento do 
mundo. 

As empresas se beneficiaram 
muito com essa “diminuição das 
distâncias”, pois produzir e vender para 
várias partes do mundo ficou muito mais 
fácil e mais barato. 

Um exemplo sobre o impacto 
dessas transformações sobre a vida das 
pessoas são as maiores facilidades para 
o turismo internacional que passou de 
25 milhões de turistas em 1950, para 
900 milhões em 2010. 

Aquilo que nós consumimos 
também tem uma forte influência da 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=david+harvey+mundo+menor&source=images&cd=&cad=rja&docid=2VpUBB2mJdC0KM&tbnid=YiGTDUQ0UDLkKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.anpocs.org.br%2Fportal%2Fpublicacoes%2Frbcs_00_18%2Frbcs18_03.htm&ei=RTPkUf-MBYaVrgGwxoHICA&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNH4xR_cqqWKNNprwb3mJiue9FcjYg&ust=1373996151500190
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globalização. Reflita um pouco sobre as 
próximas imagens e se elas têm alguma 
relação com sua vida e com seu dia a dia.  

 
 

 
 

Essas imagens representam redes sociais da internet e redes de lanchonetes fast-food 
encontradas no mundo inteiro. Atualmente, pessoas de diferentes locais partilham muitos traços 
culturais em comum como consequência do processo de globalização. 
 
 
PENSANDO JUNTOS  
 

1. Observe novamente as últimas imagens e responda: 
 
a) Você utiliza alguma das redes sociais indicadas pelas figuras? Qual? 
R:___________________________________________________________________________ 
 
b) Você acredita que as redes sociais aumentam a integração entre as pessoas? Por quê? 
R:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
c) Você já fez uma refeição em uma das redes de fast-food indicadas nas figuras? Em qual? 
R:___________________________________________________________________________ 
 
d) Você acredita que as refeições servidas nessas lanchonetes são saudáveis? Por quê? 
R:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Glossário 
Fast food – tipo de comida preparada e servida com rapidez. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=redes+sociais&source=images&cd=&cad=rja&docid=1rY39rEERHoVPM&tbnid=Y5gIjkderTuAcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmaiconrissi.com%2F3-videos-gratis-sobre-estrategias-de-marketing-nas-redes-sociais%2F&ei=oWLkUdK-OPjj4APx4YHgDQ&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNEaZnCtuO9qHuOPUUxmCt3gwTXrbw&ust=1374005254106952
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=redes+sociais&source=images&cd=&cad=rja&docid=1rY39rEERHoVPM&tbnid=Y5gIjkderTuAcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmaiconrissi.com%2F3-videos-gratis-sobre-estrategias-de-marketing-nas-redes-sociais%2F&ei=oWLkUdK-OPjj4APx4YHgDQ&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNEaZnCtuO9qHuOPUUxmCt3gwTXrbw&ust=1374005254106952
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AS TRANSNACIONAIS E OS BLOCOS ECONÔMICOS 

 

 
 

Com a revolução tecnológica que ocorreu nos meios de comunicação e nos meios de 
transportes de que tratamos anteriormente, as empresas puderam descentralizar sua produção. O 
que isso quer dizer? As empresas puderam se espalhar pelo mundo, buscando sempre diminuir seus 
custos e, logo, aumentar seus lucros. Vamos entender melhor interpretando o pequeno texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O negócio descrito acima é um excelente exemplo de relações estabelecidas em uma 
economia globalizada. A Volkswagen é uma empresa alemã, ou seja, sua sede mundial está na 
Alemanha, mas ela tem montadoras de veículos espalhadas por todo o mundo. Além disso, como 
aponta o texto, a empresa pode fabricar parte de um carro em um país, parte em outro, e montá-lo 
onde bem desejar. Insistimos que isso só é possível pelos avanços nos transportes e nas 
comunicações. Agora, por que uma empresa faz isso? As empresas transnacionais buscam áreas que 
lhes ofereçam as melhores condições para ter o melhor lucro, podendo ser a mão-de-obra mais 
barata, incentivos por parte do governo do país, e outros. 

Apesar de espalhadas nos mais diferentes países, as transnacionais geralmente têm sua sede 
instalada em um país desenvolvido. 

Como já mencionamos, em tempos de globalização, que o mundo está cada vez mais 
integrado, o que acontece em um país pode afetar muitos outros países rapidamente. É o que 
chamamos de interdependência entre os países. 
 
 
Glossário 
Transnacional – empresa que possui sede em um país, geralmente desenvolvido, e filiais em outros países. 

Você reconhece essas logomarcas? 

Acredito que sim. São logomarcas de 

empresas famosas no Brasil em diversos 

setores: automobilístico, alimentício, 

vestuário, hipermercados etc.; mas 

você sabia que nenhuma delas é 

brasileira? Elas atuam no Brasil, mas as 

sedes dessas empresas estão em outros 

países. Elas exemplificam o que 

chamamos de transnacionais (ou 

multinacionais). 

Em 2003, a Volkswagen do Brasil fechou um acordo para exportar 230 mil automóveis Gol 

desmontados para a cidade de Xangai, na China. A filial brasileira enviará todos os 

componentes da carroceria do carro, além de chassi, suspensão, bancos e acabamento 

interno, enquanto a filial chinesa irá produzir motor e câmbio e terminará de montar o 

veículo. O transporte dos kits para a China será feito no porto de Santos, semanalmente. 

Adaptado de Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 dez. 2002. 
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Descentralizar – afastar, separar do centro. 
 

Para se protegerem e se fortalecerem nas competições internacionais, os países têm fechado 
acordos políticos e econômicos entre si. Exemplos dessas práticas são os blocos econômicos que 
podem envolver acordos comerciais com diferentes regras. 

 

    
 

Devido às crises econômicas mundiais, não apenas os blocos econômicos, mas os encontros de 
alguns grupos de países, chamados de fóruns internacionais, são cada vez mais importantes. No 
quadro abaixo, apresentamos alguns desses grupos. 
 

Grupos Descrição 

G5 Grupo dos países de economia emergentes: África do Sul, Brasil, China, Índia e México. 

G8 Grupo dos sete países mais industrializados do mundo: Itália, Alemanha, Reino Unido, 
França, Estados Unidos, Canadá e Japão. A Rússia foi somada ao grupo com o fim da 
guerra fria, muito mais por sua força política e bélica do que por sua força econômica.  

G20 Grupo dos países desenvolvidos e dos países emergentes. Este grupo responde por 90% 
do PIB mundial e por cerca de 80% do comércio Internacional, por isso é apontado por 
muitos como o encontro mais importante do planeta. 

 
Glossário 

Mercosul – Mercado Comum do Sul. 
Fórum – Assembleia ou reunião cujo propósito é discutir um tema. 

Você sabia que o Brasil faz parte de um 

bloco econômico? O nome do bloco é 

MERCOSUL, seus países-membros são o 

Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina e a 

Venezuela, que entrou no bloco em 2012. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=merosul&source=images&cd=&cad=rja&docid=ITrpwliM2SBIVM&tbnid=Ok3PHuYldD1mSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.suapesquisa.com%2Fmercosul%2F&ei=PafkUc2lIbOq4AOAhYDIBg&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNFjT0gDfcdHbY9mNnLyat2ZbDbiHw&ust=1374025835193480
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=merosul&source=images&cd=&cad=rja&docid=6tsd-ypIP3vjEM&tbnid=29rBEqYKWnHnsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.brasilescola.com%2Fgeografia%2Fmercosul.htm&ei=PqjkUZiJKNK24APD1IHABg&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNFjT0gDfcdHbY9mNnLyat2ZbDbiHw&ust=1374025835193480
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As caricaturas desse quadro representam os líderes dos países com as 20 maiores economias 

mundiais, ou seja, do G20, que se reúne todo o ano para tratar de questões políticas e econômicas 
que podem afetar todas as nações do mundo. O encontro de 2013 ocorreu na cidade de São 
Petersburgo, na Rússia. 

Você conseguiu reconhecer alguém? Que tal a nossa presidente, Dilma Rousseff, é a terceira 
da direita para à esquerda. 
 
 
PENSANDO JUNTOS  
 
1. Você conhece as transnacionais representadas abaixo? Associe a coluna das imagens de 

logomarcas com a coluna que as identifica: 
 
 

a)                                                            (     ) empresa sul coreana que atua no setor de eletrônicos e 
de tecnologia da informação. 

 
 
 
 
  

b)                                                          (       ) empresa suíça do setor alimentício (de alimentos). 
 
 
 
 
 

c)                                                          (       ) empresa alemã que produz material desportivo. 
 
 
 
 
d)                                                          (       ) empresa automobilística alemã. 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=g20+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=5new8iZOuWDIqM&tbnid=6NkjGeuH6rHL9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fdonkeyhotey%2F8350715432%2F&ei=PKvkUcPxItLK4AOps4DoDQ&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNFVBicKMO2uSu0b7HeAgY5YlVoxng&ust=1374026911852854
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=volkswagen&source=images&cd=&cad=rja&docid=7qZRyOWaaqIxVM&tbnid=ttKZkirj6Y3tLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.abla.com.br%2Fvolkswagen-passa-toyota-em-venda-mensal-de-carros%2F&ei=QeDlUduVG_Pb4AO-3YFw&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNEG2vdg6Rhh94HxaXM8DHEmGKeajw&ust=1374106042087073
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=volkswagen&source=images&cd=&cad=rja&docid=7qZRyOWaaqIxVM&tbnid=ttKZkirj6Y3tLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.abla.com.br%2Fvolkswagen-passa-toyota-em-venda-mensal-de-carros%2F&ei=QeDlUduVG_Pb4AO-3YFw&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNEG2vdg6Rhh94HxaXM8DHEmGKeajw&ust=1374106042087073
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=adidas&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qy1mDFhySVw1DM&tbnid=pKZ9sxJgpyZtUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fatitudeco.com.br%2F2011%2F03%2F31%2Fadidas-apresenta-estrategia-ambiental-para-melhorar-a-cadeia-de-valor%2F&ei=yeHlUa_-Ken54AOrnYCQBA&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNH0PGk866cBJhNqwq-fMrT3NOuMhw&ust=1374106433153839
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=adidas&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qy1mDFhySVw1DM&tbnid=pKZ9sxJgpyZtUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fatitudeco.com.br%2F2011%2F03%2F31%2Fadidas-apresenta-estrategia-ambiental-para-melhorar-a-cadeia-de-valor%2F&ei=yeHlUa_-Ken54AOrnYCQBA&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNH0PGk866cBJhNqwq-fMrT3NOuMhw&ust=1374106433153839
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=logo+samsung&source=images&cd=&cad=rja&docid=6hnXw3a0AsNIrM&tbnid=F7KIFto5n-bbeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ethiopianreview.com%2F%3Fattachment_id%3D29893&ei=veLlUaaOCIe14AOTqYGgBg&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNGHH329mVqU06IjFK71Vt3iRs-llw&ust=1374106644465022
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=logo+samsung&source=images&cd=&cad=rja&docid=6hnXw3a0AsNIrM&tbnid=F7KIFto5n-bbeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ethiopianreview.com%2F%3Fattachment_id%3D29893&ei=veLlUaaOCIe14AOTqYGgBg&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNGHH329mVqU06IjFK71Vt3iRs-llw&ust=1374106644465022
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=nestle&source=images&cd=&cad=rja&docid=Dgzsahc1_LwI7M&tbnid=7Ce28GdxsOiMTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rhlink.com.br%2Fnoticias%2Fvagas-de-estagio-2013%2F&ei=OOPlUbjuOI-84APi5YD4Cw&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNFxz3HHe6HYcg0z2WlPoCfjHqHZZg&ust=1374106803151761
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=nestle&source=images&cd=&cad=rja&docid=Dgzsahc1_LwI7M&tbnid=7Ce28GdxsOiMTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rhlink.com.br%2Fnoticias%2Fvagas-de-estagio-2013%2F&ei=OOPlUbjuOI-84APi5YD4Cw&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNFxz3HHe6HYcg0z2WlPoCfjHqHZZg&ust=1374106803151761
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DENTRO OU FORA DA GLOBALIZAÇÃO? 

Além das reuniões (fóruns internacionais) de países e da formação de blocos econômicos 
estudados, existem órgãos e programas no mundo inteiro com os objetivos principais de garantirem 
a paz e o desenvolvimento da humanidade. Esses órgãos e programas estão ligados a ONU 
(Organização das Nações Unidas), mas você sabe o que é ONU? 
 

  
 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO – um exemplo sobre o trabalho da ONU 

 
 

Apesar da atuação da ONU e dos avanços tecnológicos, a globalização não significa 
desenvolvimento e prosperidade para todos. Ao contrário, a desigualdade entre os países mais ricos 
e os mais pobres tem aumentado cada vez mais. Essa é uma das faces negativas da globalização. 
 
 

Essa é a bandeira da ONU. Logo após a 
segunda guerra mundial, um grupo de 
cerca de 50 países redigiu um 
documento chamado de Carta das 
Nações Unidas, dando origem à 
Organização das Nações Unidas, que 
desde a sua criação defende os Direitos 
Humanos, a manutenção da paz e a 
cooperação entre os povos. 

Você já deve ter visto 
essas figuras em algum 
lugar. Elas representam o 
compromisso assumido 
por 189 nações, em 
setembro de 2000, para 
combater a extrema 
pobreza e outros males 
das sociedades, em um 
documento chamado de 
Declaração do Milênio 
das Nações Unidas, que 
estabeleceu 8 metas que 
deverão ser alcançadas 
até 2015. 

PNUD. Disponível em: 
www.pnud.org.br. Acesso 
em: 15/07/2013. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=onu&source=images&cd=&cad=rja&docid=wPFMyfD3SHA1vM&tbnid=_yZ_IrX4y_n_BM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogcarioca.com.br%2F2013%2F03%2F11%2Fonu-lanca-aplicativo-em-defesa-da-mulher-no-rio-de-janeiro%2F&ei=97XkUbSEGoHC4AOEmYDYBQ&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNE-2ygqBSiK_lzb417QGmUdxGt5lA&ust=1374029669302036
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=metas%20do%20milenio&source=images&cd=&cad=rja&docid=as2PD5AvaGwcgM&tbnid=OIKI7EEgN_rHtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.viablog.org.br%2Fmortes-maternas-diminuem-mas-numero-ainda-e-alto%2F&ei=PbrkUb6BH8r64AOto4G4CQ&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNGY5H2RZlaGnq5p97NX9Rx4eYN4CQ&ust=1374030710367790
http://www.pnud.org.br/
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Ainda é preciso considerar que em muitas partes do mundo, o acesso à tecnologia também 
não é fácil, há imensas áreas na África Subsaariana marginalizadas do processo de globalização. 
Depois de séculos de exploração econômica e guerras civis, esses países apresentam graves 
problemas de pobreza, miséria, fome, e não apresentam possibilidades reais para implantar a 
infraestrutura necessária para o estabelecimento de uma rede de comunicação moderna, ou mesmo 
a qualificação da mão-de-obra que possa garantir algum tipo de industrialização. 
 
 
PENSANDO JUNTOS  
 
 

 Preencha a cruzadinha a partir das dicas dadas abaixo: 
 
1. Processo de integração da economia mundial 

 
2. Rede mundial de computadores 

 
3. Apresentou grande avanço tecnológico nos últimos anos, possibilitando o atual estágio da 

globalização. 
 

4. Organização das Nações Unidas 
 

5. Bloco econômico do qual o Brasil faz parte 
 

6. Empresa que possui sede em um país desenvolvido e filiais espalhadas por vários países do 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apesar da grande 
popularização de 
determinados 
equipamentos 
tecnológicos e das 
facilidades de acesso 
verificadas no Brasil 
e em outras partes 
do mundo, muitas 
pessoas com acesso 
à tecnologia muitas 
vezes não tem seus 
direitos mais básicos 
atendidos.  
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RESUMINDO 
 

 Podemos destacar como principais características do processo de globalização: 
1. A integração econômica mundial; 
2. A interdependência das nações; 
3. As revoluções tecnológicas, principalmente nas telecomunicações e transportes; 
4. Diminuição das distâncias e do espaço. 

 
 Podemos destacar como principais consequências do processo de globalização: 

1. Aumento das desigualdades entre os países ricos e pobres; 
2. Internacionalização e descentralização da produção; 
3. Expansão do comércio mundial; 
4. Barateamento de mercadorias e serviços; 
5. Difusão de hábitos culturais pelo planeta. 
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UNIDADE 2 

 

LOCALIZANDO E RECONHECENDO A EUROPA 

Observe o quadro e os mapas abaixo. Eles mostram a dimensão territorial do Brasil e da 
Europa inteira com seus 47 países. Percebeu como a Europa é apenas um pouco maior que o Brasil? 
A Europa é o segundo menor continente do mundo. 
 
 
 
 

 
 
 

                     
 

Apesar de ser muito pequena, a Europa apresenta uma grande diversidade étnica, cultural e 
natural também. Vamos observar alguns mapas para fixarmos a localização desse continente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRITÓRIO 

Brasil 8.515.767 Km² 

Continente Europeu 10.180.000 Km² 

 

BRASIL EUROPA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BRA_orthographic.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BRA_orthographic.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Europe_orthographic_Caucasus_Urals_boundary.svg
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Glossário 
Dimensão Territorial – tamanho do território. 
Étnica – que diz respeito à etnia, ao povo. Etnia – grupo humano com afinidades linguísticas e 
culturais. 

 
A Europa é banhada pelo Oceano Glacial Ártico, ao Norte; e pelo Oceano Atlântico (que é o 

mesmo que banha o Brasil). É vizinha da África, ao Sul; e da Ásia, a Leste. Repare ainda na posição da 
Europa em relação à Linha do Equador. O continente europeu está situado completamente no 
hemisfério Norte. 

Observe agora o mapa político da Europa, ou seja, o mapa que indica os limites dos países 
europeus e suas capitais. 

 

 
 

Repare que o mapa mostra apenas um pedaço da Rússia, isso porque a Rússia (o maior país do 
mundo) divide-se em uma parte européia e outra asiática. A separação é marcada pela presença dos 
Montes Urais. 

Como dissemos anteriormente, apesar de pequena, a Europa apresenta grande diversidade 
natural. O continente possui cordilheiras com altitudes elevadas e clima frio; um litoral voltado para 
o sul, que recebe influência do Mar Mediterrâneo, com um inverno menos rígido do que no restante 
do continente; enquanto o litoral norte apresenta áreas literalmente geladas no inverno, por estar 
em latitudes muito altas (acima de 55o Norte).  

Sabemos que o clima e a vegetação estão intimamente ligados, isso porque a vegetação se 
adapta ao clima, variando conforme duas características climáticas principais: umidade (o clima pode 
ser úmido ou seco) e temperatura (quente ou frio). Para entender você pode imaginar: é possível que 
uma floresta cresça em uma região árida (ou desértica)? Certamente não. 
 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=europa+politico+em+portugues&source=images&cd=&cad=rja&docid=MgdpFe9_6-FejM&tbnid=1U-VpI_hZamroM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.platanoeditora.pt%2Faminhaterra%3Fq%3DC%2F-%2F7299&ei=HEfnUa3mHYLK9gTr5YHwAg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHHJ5T1zF1aYn6G2fTufK1AP8x2rQ&ust=1374197818375170
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Glossário 
Linha do Equador – linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios: Norte e Sul. 
Hemisfério – cada uma das duas metades de uma esfera, metade do planeta. 
Diversidade – diferença, variedade. 
Latitude – distância de qualquer ponto do planeta até a Linha do Equador, podendo variar de 0o a 
90o para o Norte e para o Sul. 
 

No quadro abaixo, apresentamos os principais climas da Europa e as formações vegetais 
predominantes em cada um desses climas. 
 

CLIMAS FORMAÇÃO VEGETAL LOCALIZAÇÃO 

Temperado  Floresta Temperada Parte central, de Leste a Oeste 

Mediterrâneo Vegetação Mediterrânea Áreas próximas ao Mar Mediterrâneo no 
Sul 

Semiárido  Pradarias Sudeste europeu, próximo à Ásia 

Frio  Floresta Boreal (Coníferas/Taiga) Norte do continente 

Polar  Tundra Extremo Norte do continente 

Frio de 
Montanha 

Vegetação de Altitude Áreas de altitudes elevadas: o Cáucaso, os 
Alpes Suíços e Alpes Escandinavos  

  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCÊ SABIA? 

 
Que o nome dado ao continente europeu foi retirado de uma lenda grega? 
 

“Europa era uma linda princesa Fenícia. Como ainda não tinha idade de casar, vivia 
com os pais num magnífico palácio e gostava de dar longos passeios com as amigas nos 
bosques. Certo dia quando apanhava flores foi avistada por Zeus (o deus supremo) que 
se debruçava lá do Olimpo observando os mortais. Zeus, fascinado com tanta beleza, 
decidiu raptá-la. Para evitar a fúria da sua ciumentíssima mulher, quis disfarçar-se. Nada 
mais fácil para quem tem poderes sobrenaturais! Tomou a forma de um touro. Um belo 
touro castanho com um círculo prateado enfeitando a testa. Desceu então e deitou-se 
aos pés da Europa. Ela ficou encantada por ver um animal tão manso, de pelo sedoso e 
olhar meigo. Primeiro afagou-o, depois, sentou-se sobre ele e... o touro disparou de 
imediato a voar por cima do mar. A pobre princesa ficou assustadíssima. Mas logo 
percebeu que o raptor só podia ser um deus disfarçado. Muito chorosa, Europa 
implorou que ele não a abandonasse num lugar qualquer da Terra. Zeus consolou-a e 
prometeu levá-la para um lugar lindo que ele conhecia fora da Ásia. Levou-a para a ilha 
de Creta e tiveram três filhos que vieram a ser famosos, mas não tão famosos quanto o 
nome de sua mãe!” 

Os poetas da Grécia Antiga passaram a chamar os territórios para lá da Grécia de 
Europa. E o historiador Hérodoto, no séc. V a.C foi o primeiro a chamar Europa a todo o 
continente. 

 
Adaptado de MAGALHÃES, Ana Maria, ALÇADA, Isabel. “A Europa dá as Mãos”.  

Fonte: Centro de Informação Europeia Jacques Delors, 1995. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
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Glossário 
Fenícia – antiga nação do Oriente Médio, que hoje não existe mais. 
Olimpo – monte em que habitavam os deuses da mitologia grega. 

 
PENSANDO JUNTOS  
 

 Acerca do que você aprendeu sobre o território europeu nessa unidade, faça as questões a 
seguir: 

1. A Europa é banhada pelos Oceanos: 
(A) Oceano Índico e Oceano Atlântico. 
(B) Oceano Pacífico e Oceano Glacial Ártico. 
(C) Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. 
(D) Oceano Glacial Ártico e Oceano Atlântico. 
 
2. Entre os países europeus que são banhados pelo Mar Mediterrâneo, que separa a Europa da 
África, podemos citar:______________________, _______________________ e 
_____________________. 

A UNIÃO EUROPEIA 

Você já ouviu falar em União Europeia? No módulo sobre globalização nós aprendemos sobre 
blocos econômicos, pois bem, a União Europeia é o primeiro e mais bem sucedido bloco econômico 
do mundo. Ele começou com um acordo entre seis países em 1952, e atualmente, conta com 27 
países associados, e já avançou também em outras áreas da vida social, das quais falaremos mais 
adiante. Acompanhe na figura, a expansão da União Europeia no tempo. 

 

 
 
O próximo mapa mostra os países membros através da numeração. Mais seis países já 

solicitaram a adesão, mas os pedidos estão em análise. 

Alargamento: de seis para 27 países

1952 1973 1981 1986

1990 1995 2004 2007

 

Repare como 

a mancha foi 

aumentando, 

isso quer 

dizer que 

mais países 

foram 

aderindo ao 

bloco. 
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A União Europeia (UE) pretende ser mais que um bloco econômico, garantindo direitos iguais a 
todos os cidadãos que residem nos países-membros, muitas vezes relacionados à liberdade de 
circulação, como: 

 Trabalhar em outro país da UE; 
 Residir em outro país da UE; 
 Votar e eleger-se nas eleições europeias; 
 Estudar em outro país da UE; 
 Além de outros direitos sociais, civis e políticos. 

 
Você já viu essa bandeira? Ela não 

pertence a um país, mas a 27 países, é a 
bandeira da União Europeia. Para fortalecer a 
ideia de uma identidade, em meio a tanta 
diversidade étnica e cultural, a União 
Europeia possui e defende alguns símbolos, 
como: a Bandeira, o Dia da Europa (09 de 
Maio), o Hino Europeu e o Lema “Unida na 
Diversidade”. 

 
 

 
 

Características Econômicas da União Europeia em 
Comparação com Estados Unidos e Japão 

Dados da EU, EUA e 
Japão 

   
População (milhões) 501 307 128 

PIB (em bilhões de 
euros) 

12,6 12,1 3,5 

PIB per capita (em 25,1 39,3 27,6 

 

 

 

Você sabia que a União Europeia tem uma 

moeda própria? Isso mesmo, o Euro está em 

circulação em 16 países que o adotaram. A 

UE é o único bloco econômico do mundo a 

usar uma moeda única. 

 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=uni%C3%A3o+europeia&source=images&cd=&cad=rja&docid=ghja6EkHx8HXNM&tbnid=hn4KHSq-uRIezM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsubmarinocaboverdiano.blogspot.com%2F2009%2F07%2Fo-quarto-alargamento-da-uniao-europeia.html&ei=7TvoUcS8OpHS9QSuhYGIAg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNE9DfYLovBe5jfX5gf7XkcMYjZRUA&ust=1374260533392074
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=uni%C3%A3o+europeia&source=images&cd=&cad=rja&docid=ghja6EkHx8HXNM&tbnid=hn4KHSq-uRIezM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsubmarinocaboverdiano.blogspot.com%2F2009%2F07%2Fo-quarto-alargamento-da-uniao-europeia.html&ei=7TvoUcS8OpHS9QSuhYGIAg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNE9DfYLovBe5jfX5gf7XkcMYjZRUA&ust=1374260533392074
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=euro&source=images&cd=&cad=rja&docid=iYd8NvRon4KfWM&tbnid=xUgRYWW8mdYpQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fpierredelage%2F2011%2F12%2F08%2Fthe-u-s-and-the-u-ro%2F&ei=R0DoUYP-JYbO8wTn24H4BQ&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHPBVHmIy9xYCrXj361sIvjP6kP2w&ust=1374260934371415
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=euro&source=images&cd=&cad=rja&docid=iYd8NvRon4KfWM&tbnid=xUgRYWW8mdYpQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fpierredelage%2F2011%2F12%2F08%2Fthe-u-s-and-the-u-ro%2F&ei=R0DoUYP-JYbO8wTn24H4BQ&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHPBVHmIy9xYCrXj361sIvjP6kP2w&ust=1374260934371415
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Fonte: União Europeia. Banco Central Europeu. 

 
Pela leitura do gráfico podemos concluir que a União Europeia é um bloco econômico 

poderoso com 27 países, mais de 500 milhões de habitantes, com uma produção que corresponde a 
mais de 20% da produção mundial. Seus países-membros juntos têm PIB superior ao dos Estados 
Unidos da América. 

Apesar de toda essa força econômica, a União Europeia foi fortemente afetada pela crise 
econômica mundial que já dura alguns anos, e muitos de seus países, a exemplo de Portugal, 
Espanha e Itália, estão tendo dificuldades de se recuperar. 

O pequeno trecho de texto a seguir indica algumas soluções apontadas não pelos países 
individualmente, mas pela União Europeia contra o desemprego que afeta muitos países-membros. 
 
Glossário 
PIB – Produto Interno Bruto. 
PIB per capita – Divisão do valor total do PIB pelo número de habitantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSANDO JUNTOS  
 

1. Cite uma informação dessa unidade que comprove a força econômica da União Europeia. 
R:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

milhares de euros) 

Porcentagem (%) em 
relação ao PIB 
mundial 

21,3 20,5 6,0 

Apelo à ação para ajudar os desempregados e os criadores de emprego - 20/06/2013 
 

“Quase 6 milhões de pessoas com menos de 25 anos estão atualmente sem 
trabalho na Europa. Em alguns países, mais da metade dos jovens que pretendem 
trabalhar estão desempregados. 

Aprovada pelos ministros da UE em abril, a iniciativa ‘Garantia para a Juventude’ 
tem como objetivo que todos os jovens possam, no prazo de quatro meses a contar da 
saída da escola ou da perda de emprego, encontrar um emprego, uma aprendizagem ou 
um estágio profissional adequados, ou ainda prosseguir os estudos.  

O portal do emprego EURES já ajuda as pessoas que procuram emprego em outro 
país da UE, publicando vagas e permitindo aos candidatos a emprego divulgar o seu 
currículo. A iniciativa ‘O teu primeiro emprego EURES’ é um apoio adicional para os 
jovens interessados em trabalhar noutro país europeu através do financiamento de 
cursos de línguas e outros tipos de formação, bem como das despesas de deslocamento.  
Iniciativas como esta só serão, evidentemente, bem sucedidas se existirem empregos 
disponíveis. 
 

Adaptado de Publicações da União Europeia. Disponível em: <http://ec.europa.eu/news/employment/130620_pt.htm> 
Acesso em: 08/07/2013. 

 
 

 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pt
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2. Cite um dos direitos que os cidadãos que moram nos países-membros da União Europeia 
possuem, em relação à liberdade de circulação. 

 
R:____________________________________________________________________________ 

 

A POPULAÇÃO DA EUROPA 

Você sabia que o Brasil tem uma relação muito próxima com a Europa? Lembre-se: nosso 
idioma, hábitos alimentares e vários traços da nossa cultura são influência direta de povos europeus 
que vieram para o Brasil em algum momento. Leia o pequeno trecho de texto adiante para relembrar 
um pouquinho da história de formação do povo brasileiro. 
 

 

A cara do brasileiro 
“Afinal, quem somos nós os brasileiros? À primeira vista, a resposta para essa pergunta é fácil: somos 
produto da miscigenação entre os colonizadores portugueses, os índios que aqui viviam e os 
africanos trazidos como mão-de-obra escrava, além dos imigrantes que chegaram entre os séculos 
XIX e XX – como alemães, italianos, japoneses. Até aí, tudo bem. Somos, enfim, um povo mestiço 
genética e culturalmente que, apesar da diversidade, compartilha certos traços em comum.” (...) 
 

CAVALCANTE, Rodrigo. A cara do brasileiro. 
Superinteressante. São Paulo: Abril, Ed. 217, set. 2005. p. 68-74. 

 
No texto o autor aponta três povos europeus que fizeram parte do processo de miscigenação 

(mistura) que resultou no povo brasileiro. Eles vieram para nossa terra em momentos diferentes e 
por razões diferentes também. Da mesma forma, povos europeus sempre migraram para outras 
partes do mundo, fazendo parte da composição de outros povos. Como exemplo, os Estados Unidos 
que receberam muitos ingleses, irlandeses, italianos, dentre outros. 

Uma das razões que pode explicar a grande emigração de europeus foi a dominação que 
países europeus exerceram sobre o território de outros continentes, como nas Américas, na África e 
parte da Ásia. Atualmente, a Europa tem recebido mais imigrantes do que enviado para outros 
lugares do mundo. 
 

Europa 

Brasil 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=europa+e+brasil&source=images&cd=&cad=rja&docid=g-kQNBUJy21MuM&tbnid=BIhoIOMbNHa6xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ABrazil_European_Union_Locator.png&ei=-pfmUYqnCc794APC0IDoBw&bvm=bv.49405654,d.dmg&psig=AFQjCNFx6A_mxbISBeOQLsPk0uWab65zKg&ust=1374152998149825
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Há também um grande fluxo de migrantes na Europa que pertence ao próprio continente, ou 

seja, pessoas que estão saindo de países do Leste europeu para países com melhores condições 
econômicas, ou mesmo, pessoas que emigram de países que estão em sérias dificuldades 
econômicas, como Portugal, Itália e Grécia. 

Muitos imigrantes de outros continentes entram nos países europeus ilegalmente. O principal 
motivo para essas imigrações é a esperança de melhorar suas condições de vida, no entanto, muitos 
imigrantes são mal recebidos na Europa. Em muitos países há um forte sentimento de xenofobia e 
acusações direcionadas aos imigrantes de que eles estariam prejudicando a economia europeia ou 
“roubando” o emprego dos europeus. 

Além das questões envolvendo a imigração, há outras que merecem atenção dos governos 
europeus. Você sabia que em muitos países nascem cada vez menos crianças e que a população de 
idosos é cada vez maior? Observe os dados de alguns países no quadro abaixo: 
 

Exemplos de Países Europeus com Crescimento Natural Negativo da População - 2009 

País Taxa de Natalidade (%0) Taxa de Mortalidade (%0) 

Alemanha  8 10 

Áustria  9 9 

Bulgária  11 14 

Hungria  10 13 

Itália  10 10 

Polônia 11 10 

Portugal 9 10 
Fonte: Banco Mundial. Disponível em: <www.worldbank.org.> 

 
O que o quadro está nos mostrando? De forma conclusiva, que a população desses países está 

diminuindo. Repare que em quase todos esses países a taxa de mortalidade é igual ou superior à 
taxa de natalidade, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Isso não está ocorrendo porque a 
taxa de mortalidade é alta, e sim porque a taxa de natalidade, que já é baixa, continua caindo. A 
explicação está ligada à grande quantidade de mulheres no mercado de trabalho (trabalhando fora 
de casa), ao custo elevado para a criação de filhos, ao planejamento familiar. 
 
Glossário 
Xenofobia – sentimento de aversão a estrangeiros. 
Crescimento Natural (Vegetativo) – resultado da diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. 
Taxa de natalidade – registro de nascimentos em um ano, em determinado local, a cada mil habitantes. 

As duas 

áreas 

circuladas 

no mapa 

são as que 

mais atraem 

imigrantes 

no mundo: 

os Estados 

Unidos e a 

Europa.  
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Taxa de mortalidade – registro de mortes em um ano, em determinado local, a cada mil habitantes. 

A maior parte dos países europeus apresenta elevado grau de desenvolvimento, onde a 
população tem boas condições de vida. Por esses motivos, a expectativa de vida está subindo e o 
número de pessoas com mais de 65 anos também. Observe os quadros com atenção: 
 

População por Grupo de 
Idades (% em 2009) 

 

0 – 14 anos 15,6% 

15 – 64 anos 67,1% 

+ 65 anos 17,3% 

  
Quais são as preocupações de um governo com esse cenário: baixa natalidade, muitos idosos, 

e população em idade de trabalhar diminuindo? O que você faria se fosse presidente de um país com 
esse quadro? Você sabia que o Brasil está caminhando para isso? A taxa de natalidade no Brasil está 
caindo também e a expectativa de vida subindo, assim como o número de idosos. Veja uma das 
iniciativas da União Europeia em relação à população idosa. 

 
 

  
 
 
PENSANDO JUNTOS  
 
 Pensando que a população de idosos no Brasil também está aumentando e que nosso país deve 

incentivar atitudes que garantam o respeito à pessoa idosa, vamos procurar palavras importantes 
sobre esse tema no caça-palavras: 

 
 

Esperança de Vida (2008) 
(número médio de anos 
que se espera viver) 

79, 4 anos 

 
76,4 

  

82,4 

 

VOCÊ SABIA?  

 
O que é o ANO EUROPEU? 
 

É a escolha de um tema 
anualmente, ou a cada 2 anos, para 
sensibilizar a população europeia sobre 
algo de grande importância. O ano de 
2012 foi o “Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações”. 

A ideia é valorizar pessoas tão 
importantes como os idosos e que 
ainda tem muito a contribuir. 

 
Fonte: PORTUGAL. Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros. Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e 

da Solidariedade entre Gerações: 2012. 

 

 

https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000049160/
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000049160/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
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1. Solidariedade 
2. Envelhecer 
3. Gerações 
4. Idoso 
5. Experiência 
6. Saúde 
7. Desafio 
8. Participação 
9. Cidadania 
10. Conhecimento 
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C O N H E C I M E N T O S V O D M O R 

E N B A U E I A T O C F C E D E M O U 

X E X P E R I Ê N C I A U L E A J E O 

P Y R C O I O C E L P F I H U M E R Y 

U T C I D A D A N I A G D E S A F I O 

Y E Y U I O A Y U L Ç H A C E P S H T 

H R U J K U E N O T Ã G L E S A A J R 

N F O O A D I D O S O J E R P I N N G 

M G T P E E B O P T E K G R I J I M A 

B G E R A Ç Õ E S E R U H N M J K L C 
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UNIDADE 3 

 
 

RECONHECENDO A ÁFRICA 

Vamos localizar a África? Observe a posição da África na figura abaixo, e vá conferindo as 
informações que serão dadas neste parágrafo. Perceba que o continente africano é cortado tanto 
pela Linha do Equador, quanto pelo Meridiano Principal (o Meridiano de Greenwich). Por esse 
motivo, a África é o único continente que possui suas terras nos quatro hemisférios: Norte e Sul, 
Leste e Oeste. A África é limitada a Oeste pelo Oceano Atlântico; ao Norte, é separada da Europa 
pelo Mar Mediterrâneo; a Leste é banhada pelo Oceano Índico; a Nordeste, é separada da Ásia pelo 
Mar Vermelho. 

 

 
 

 

Você sabia que a África possui muitos climas e 
formações vegetais também encontrados no Brasil? 
Dos climas observados ao lado, também temos no 
Brasil: o Equatorial, o Tropical, o Semi-árido e o 
Tropical de Altitude. Não temos aqui o 
Mediterrâneo e o Desértico. Por causas das 
semelhanças climáticas, também há relações nas 
formações vegetais, por exemplo, na África também 
existem florestas tropical e equatorial, e a Savana 
africana é o mesmo tipo de vegetação que 
chamamos de Cerrado no Brasil. 
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O continente africano possui dois grandes desertos: o Saara, o maior do mundo, fica no Norte 

do continente; e o Kalahari, com mais de 600 mil Km², localizado mais ao Sul. Há grande risco de 
desertificação nas áreas próximas aos desertos, que poderia ser diminuído com o plantio de árvores 
nas áreas que os contornam. No entanto, o que tem ocorrido é o agravamento da situação com 
práticas de agricultura que degradam o solo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desértico 

Desértico 

Tropical 

Tropical 

Equatorial 

Tropical de 
Altitude 

Tropical de 
Altitude 

Semi-árido 

Semi-árido 

Mediterrâneo 

 
Reparou no triângulo sobre o mapa? 
Ele indica o ponto mais alto do 
continente: o Monte Quilimanjaro. 
É um antigo vulcão que está coberto 
de gelo durante todo o ano, pois sua 
altitude é de 5.895 m. 

SAARA 

KALAHARI 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=africa+clima&source=images&cd=&cad=rja&docid=JlheuYaLLhPReM&tbnid=Qayt6wjcYqKHOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvesemedadezsergio.blogspot.com%2F2009%2F06%2Fclima_09.html&ei=yyDsUfuZIom-9gTxsYDwAg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNGErwxQ7V9fPFzF8CKbjuRZR02crw&ust=1374514655149075
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1frica%20climas&source=images&cd=&cad=rja&docid=ag0sSwkgSscEoM&tbnid=Sb-QJcRgExoP4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffantastico.globo.com%2Fplatb%2Fvozesdoclima%2Ftag%2Fseca%2F&ei=uJTqUaL0Eoq69gSGnoHwCA&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNE_WnRpqoD4FE398v_PaNARP2fJmA&ust=1374412803636703
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Quilimanjaro&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pz7SYeUylLWd2M&tbnid=HffSaMRaUtFYFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Folhares.uol.com.br%2Fmonte-quilimanjaro-visto-do-quenia-foto192006.html&ei=VyXsUamGHozG9gT9z4HQDw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNG_py_ldGtJpIAECSpb2kjukkIFeQ&ust=1374516860978063
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Geralmente, usamos o Deserto do Saara para dividir a África em duas regiões: os países que 

estão acima do Saara formam a África do Norte, e os países que estão abaixo constituem a África 
Subsaariana. Observe essa regionalização no mapa político do continente africano. 

 

 
 

Você Sabia?  

Que existe um rio que atravessa o Deserto do Saara sem nunca secar? 

 

 

Este é o rio Nilo. Ele não seca, pois suas 

nascentes estão no Lago Vitória, em uma 

região de clima Tropical, ou seja, onde 

chove bastante. Desta forma, mesmo 

atravessando o Saara, uma região onde 

dificilmente chove, as nascentes do Nilo 

estão sempre bem abastecidas. Um 

historiador da antiguidade, chamado 

Heródoto, disse: “O Egito é um presente 

do Nilo”. Ele estava falando da grande 

civilização egípcia que dependia do Nilo 

para manter sua agricultura, sua pecuária 

e realizar as grandes obras que realizou 

no passado. 

 

Você reparou na 

pequena estrela 

colocada sobre alguns 

países, como: Angola, 

Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique 

e São Tomé e 

Príncipe? Fizemos isso 

para chamar a sua 

atenção para o fato 

dessas populações 

também falarem o 

português, como nós 

no Brasil. Isso porque 

esses países também 

foram dominados por 

Portugal. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1frica%20climas&source=images&cd=&cad=rja&docid=qmBQodiH7YHOxM&tbnid=Y8ZYBBBFdsJcRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frevistaescola.abril.com.br%2Fensino-medio%2Fafrica-subsaariana-quando-futuro-bate-porta-530635.shtml&ei=QpXqUYS1N4eI9QTkxoCIDg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNE_WnRpqoD4FE398v_PaNARP2fJmA&ust=1374412803636703
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
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Mas não é só isso o que nos aproxima da África. Sabemos que muitos povos africanos 

contribuíram para a formação do povo brasileiro, e nos deixaram não apenas traços genéticos, mas 

também uma herança cultural. Sabemos também que esses povos foram trazidos para o Brasil contra 

a vontade, para trabalhar como escravos. 

 
 
Glossário: 
Sudaneses – referência a muitas etnias que habitavam a extensa região no sentido Leste-Oeste no Sul do Saara 
denominada de Sudão, no passado. 
Bantos – termo português usado para designar um grupo de línguas e dialetos africanos falados em boa parte 
África Subsaariana. 
 

A África do Norte apresenta uma forte influência da cultura árabe e da religião islâmica. A 
maior parte da população é branca. Na África Subsaariana, a maior parte da população tem pele 
negra, mas pertencem a diferentes etnias. Há presença de cristãos, muçulmanos (islâmicos), 
espiritualistas e animalistas. O que percebemos? Que ao contrário do que muitos pensam, a África 
apresenta uma grande diversidade étnica e cultural. 
 

 

BANTOS 

SUDANESES 

A figura mostra os 
principais fluxos 
do tráfico de 
escravos feitos 
para o Brasil a 
partir do século 
XVI. A maior parte 
dos africanos 
trazidos para o 
nosso país eram 
sudaneses e 
bantos. 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7a%20marrocos&source=images&cd=&cad=rja&docid=7P2O7cHCexfZxM&tbnid=My9OYqoYJYrz3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fminhadosedevoce.wordpress.com%2F2011%2F04%2Fpage%2F36%2F&ei=PZXpUe3WL4aa9QSmhIDACg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNFMGF_PjelsRJZgPGjfPBuuDca1NA&ust=1374348975112577
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7a%20marrocos&source=images&cd=&cad=rja&docid=7P2O7cHCexfZxM&tbnid=My9OYqoYJYrz3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fminhadosedevoce.wordpress.com%2F2011%2F04%2Fpage%2F36%2F&ei=PZXpUe3WL4aa9QSmhIDACg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNFMGF_PjelsRJZgPGjfPBuuDca1NA&ust=1374348975112577
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Em sentido horário começando em cima: menina do Marrocos; mulher após votar no Egito; mulher de Angola; 
meninos jogando bola em Serra Leoa; menino em Serra Leoa. 

 
PENSANDO JUNTOS  
 
 
 Pensando no que você aprendeu sobre os aspectos físicos do continente, encontre as palavras 

correspondentes às questões no caça-palavras: 
  
1. Rio que atravessa o Deserto do Saara 
2. Ponto mais alto do continente africano 
3. Deserto localizado no Sul África 
4. Vegetação africana semelhante ao cerrado brasileiro 
5. Lago onde nasce o rio Nilo 
6. Processo que ocorre nas bordas dos desertos e que pode ser diminuído pelo plantio de árvores 
7. Mar que separa a África da Europa 
 
 
 
 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mulher%20eg%C3%ADpcia%20votando&source=images&cd=&cad=rja&docid=oMB4bUAJLlK39M&tbnid=FGX5AA4kf5md2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fnoticias%2Findex.php%3Farticle%3D504034%26tm%3D7%26layout%3D121%26visual%3D49&ei=m4zpUaCsM4Ta9QSm1YCwDw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHvY1Qj1nA4sWatcwvSrU0ewzRmUA&ust=1374346743967689
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mulher%20eg%C3%ADpcia%20votando&source=images&cd=&cad=rja&docid=oMB4bUAJLlK39M&tbnid=FGX5AA4kf5md2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fnoticias%2Findex.php%3Farticle%3D504034%26tm%3D7%26layout%3D121%26visual%3D49&ei=m4zpUaCsM4Ta9QSm1YCwDw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHvY1Qj1nA4sWatcwvSrU0ewzRmUA&ust=1374346743967689
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mulher%20angolana&source=images&cd=&cad=rja&docid=e8nzdkHl4vAqqM&tbnid=LxbUovIW3RXVtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Favozlusa.wordpress.com%2F2010%2F03%2F02%2Fmulher-angolana-hoje-e-o-teu-dia%2F&ei=mo7pUdz9OpDs9ATIkoCoDg&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNEfxmTZvpzspy9y6epAFWXjH8_8xw&ust=1374347236627065
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7a%20serra%20leoa&source=images&cd=&cad=rja&docid=-0og4YvmUh8DUM&tbnid=Iz8czfsn4xMmxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fartesportes.blogspot.com%2F2010%2F07%2Fcopa-da-africa-sem-futebol-africano.html&ei=-ZXpUeyCMpHA9QS614DgAw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNGuPhR_Z782VEq0Hk_a1Rf0NWTpuA&ust=1374349127135370
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7a%20serra%20leoa&source=images&cd=&cad=rja&docid=-0og4YvmUh8DUM&tbnid=Iz8czfsn4xMmxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fartesportes.blogspot.com%2F2010%2F07%2Fcopa-da-africa-sem-futebol-africano.html&ei=-ZXpUeyCMpHA9QS614DgAw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNGuPhR_Z782VEq0Hk_a1Rf0NWTpuA&ust=1374349127135370
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7a%20serra%20leoa&source=images&cd=&cad=rja&docid=5MLIfxBO1HrpiM&tbnid=IgRsmqBSLQbCyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.odiario.com%2Finforgospel%2F2012%2F09%2F21%2Fos-10-piores-paises-no-mundo-para-ser-e-ter-criancas-segundo-ong-confira-e-ore%2F&ei=HZbpUf_4HoPQ8wTwpIG4AQ&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNGuPhR_Z782VEq0Hk_a1Rf0NWTpuA&ust=1374349127135370
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P Y R C T I M E D I T E R R Â N E O Y 

U T C I Ó A D A N L A G D E S A F I O 

Y E Y U R O A Y U O Ç H A C E P S H T 

H R U J I U E N O T Ã G L E S A A J R 

N F O K A L A H A R I J E R P I N N G 

M G T P E E B O P T E K G R I J I M A 

B G E R A Ç Õ E S E R U H N M J K L C 

A FORÇA DO PASSADO 

O que a África seria hoje, se milhões dos seus habitantes não tivessem sido retirados para 
serem escravos em outros continentes? O que seria a África hoje se a história de tantos povos 
diferentes não tivesse sido interrompida pela exploração dos países europeus no momento do 
imperialismo? Certamente nunca teremos como responder a estas questões, mas sabemos que estas 
intervenções do passado ainda influenciam grande parte da África. Mas você sabe o que foi o 
imperialismo? 

O que chamamos de imperialismo foi o domínio de países europeus sobre a África e partes da 
Ásia. Esses países europeus buscavam, principalmente, a exploração dos recursos naturais do 
continente. 

A figura a seguir mostra o domínio de países europeus sobre a África em 

1914. Quando esses países fizeram a partilha da África entre si, não 

consideraram questões muito importantes para os povos africanos. Essas 

potências, pensando apenas na exploração mais lucrativa dos recursos 

naturais do território africano, criaram fronteiras “artificiais” para quem já 

vivia na África há muito tempo, isso porque algumas vezes separaram o 

mesmo povo em territórios diferentes, e em outras situações, juntaram 

povos rivais em um mesmo território. 
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Depois da independência dos países africanos, ou seja, quando os países europeus já não 
tinham como manter o domínio sobre boa parte da África, os povos africanos rivais se envolveram 
em conflitos sangrentos para decidir quem dominaria o território de cada país. Esses conflitos se 
estenderam por muitos anos em vários países, como Serra Leoa, Angola, Sudão, deixando um rastro 
de destruição muito difícil de apagar ou esquecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSANDO JUNTOS  
 

1. Observe novamente o mapa dessa unidade e responda quais as potências europeias que 
mais possuíam territórios na África em 1914? 

R:________________________________________________________________________ 
 
2. Cite dois países africanos que passaram por guerras civis no século XX. 
R:________________________________________________________________________ 

  
Glossário: 
Recurso Natural – elemento da natureza com algum tipo de utilidade para o homem. Exemplos: petróleo, 
carvão, água, florestas, minerais. 

 

IB=Império Britânico 
F=França 
A=Alemanha 
I=Itália 
E=Espanha 
P=Portugal 
B=Bélgica 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

IB IB 

IB 

IB 

IB 
IB 

IB 

IB 

IB 

IB 

IB 

A 

A 

A 
A 

E 

I 

I 

I 

E 

P 
P 

P 

B 

Você Sabia? 

Que o mais novo país do mundo é o Sudão do Sul? 

O Sudão foi um dos países africanos que mais sofreu com a guerra civil, que envolveu os 

habitantes do Norte e do Sul. Foram mais de 20 anos de guerra pelo domínio do governo do 

país. Além das questões políticas, há também as diferenças religiosas, pois a maior parte da 

população do Norte é muçulmana, e a maior parte do Sul, é cristã. O Sudão é rico em 

reservas de petróleo, e mais de 75% das reservas estão no Sul, onde se formou o novo país: 

o Sudão do Sul. Será que mais conflitos acontecerão por causa disso? Esperamos que não. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=imperialismo%20na%20%C3%A1frica&source=images&cd=&cad=rja&docid=QHxUnLRrWPb5fM&tbnid=1rnGWjL-_hPdDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhistoriaensinoedu.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fatividade-imperialismo-na-africa-3-anos.html&ei=dj7sUavCBI-I9ASf8YGgAg&psig=AFQjCNH8pm8PL-Kn2QXuEcbQNacs89mjqA&ust=1374522627769028
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
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Guerra civil – enquanto que uma guerra é um conflito armado envolvendo pelo menos dois países diferentes, a 
guerra civil envolve apenas um país, pois o conflito armado acontece entre grupos diferentes do mesmo povo, 

muitas vezes por questões étnicas e/ou religiosas. 

AS DIFICULDADES DO PRESENTE 

Atualmente, o continente africano enfrenta problemas sociais muito graves. Observe o mapa 
abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O mapa, de 2011, retrata a posição dos países no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

que é realizado pelo PNUD/ONU para observar o avanço do desenvolvimento dos países no mundo 
inteiro. O IDH considera a esperança de vida ao nascer, a escolaridade e a renda per capita, e vai de 
0 a 1 (quanto mais próximo de 0 pior). No mapa, quanto mais escura a cor, pior é o IDH. Perceba que 
a maior concentração de índices muito baixos, ou seja, muito ruins, estão na África Subsaariana. 
 
Lista de Desenvolvimento Humano Baixo 

176  Guiné-Bissau  0,353  

177  Eritreia  0,349  

178  Guiné  0,344  

179  República Central Africana  0,343  

180  Serra Leoa  0,336  

181  Burkina Faso  0,331  

182  Libéria  0,329  

183  Chade  0,328  

184  Moçambique  0,322  

185  Burundi  0,316  

186  Níger  0,295  

187  Congo (República Democrática do)  0,286  

Fonte: PNUD, Relatório de Desenvolvimento Humano Global, 2011. 

 

Nesse quadro, podemos observar 
os países que foram os piores 
colocados no ranking mundial do IDH 
em 2010. O que mais chama a 
atenção é que todos eles estão 
localizados na África Subsaariana.  

Percebemos que nesses países as 
condições de vida das pessoas ainda 
são muito ruins. A renda é muito 
baixa, a esperança de vida ao nascer 
é baixa, a taxa de mortalidade 
infantil é alta, o analfabetismo é alto. 
Esses são alguns indicadores que nos 
ajudam a entender a difícil situação 
em que se encontram muitas nações 
africanas. 

 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_PT_Complete.pdf
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Glossário: 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um programa da ONU que promove ações no 
mundo inteiro para aumentar o desenvolvimento das nações. 
ONU – Organização das Nações Unidas. 
Ranking – listagem com ordem de colocação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma das questões sociais mais graves da África é a incidência da fome no continente. Observe o mapa 

em que a cor mais escura significa a maior incidência de pessoas em estado de fome ou subnutrição. A cor mais 
escura, concentrada na África Subsaariana, e em alguns pontos da Ásia, indicam que mais de 35% das pessoas 
nesses locais estão passando fome. 

 

 
 
 

RELEMBRANDO... 
 

Você já deve ter estudado sobre a importância de se medir a taxa de 
mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer, mas você ainda se lembra 
do que seria isso? 

A taxa de mortalidade infantil é a medida do número de crianças que 

morrem antes de completar um ano, a cada mil nascidas vivas, em determinado local, 
ou seja, crianças que não conseguem sobreviver mais que um ano. Mas o que isso 

significa em relação ao país? Pense comigo, será que em um país onde muitas crianças 

morrem antes de fazer um ano, as condições de vida das pessoas são boas? Será que a 

população vive bem? É claro que não. Se um país não consegue evitar a morte de suas 

crianças, certamente tem muitos problemas a resolver. 
A esperança de vida ao nascer diz respeito ao tempo médio, em anos, que se 

espera viver em determinado local, ou seja, quanto uma pessoa vai viver em um país 
(lembre que é em média, tem gente que vive mais, e outros que vivem menos). Pense 
comigo novamente, as pessoas só conseguirão viver mais tempo, ou seja, envelhecer, 

se tiverem as condições mínimas para que isso aconteça, não é verdade? 

É por isso que esses indicadores são importantes no mundo inteiro, eles nos 
dizem o que está acontecendo no país, ou como esse país trata seu próprio povo. 
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Glossário: 

Subnutrição – Má nutrição, nutrição deficiente. Pode ser causada pela má alimentação ou falta de 
alimentos. 
 

Em pleno século XXI, em que a produção mundial de alimentos ultrapassa as necessidades da 
humanidade, ainda há milhões de pessoas sofrendo com a fome. Esse é um exemplo da desigualdade 
social entre os países. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A situação mais crítica da contaminação pelo vírus HIV no mundo está na África Subsaariana. 

Observe as informações contidas na figura abaixo.  
 

Você Sabia?  

Que há uma agência da ONU que trabalha para diminuir a fome no mundo? 
 

Essa agência é a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
a Alimentação). Atualmente, a FAO está pedindo doações para uma “emergência 
alimentar” na África. Veja a notícia retirada do site da FAO: 

 
“Para enfrentar a emergência alimentar que 

afeta mais de 12 milhões de pessoas em Djibouti, 
Etiópia, Quênia, Somália e Uganda, a FAO fez um 
chamado para que pessoas, governos, empresas 
e organizações doem recursos financeiros para 
enfrentar esta situação urgente. 

A combinação de seca (os anos mais secos 
desde 1950/51), aumento de preço dos 
alimentos e conflitos são os principais fatores 
responsáveis pela fome. Além disso, juntaram-se 
também os problemas de acesso que impediram 
que algumas agências humanitárias pudessem 
chegar até as pessoas necessitadas, o que tornou 
a crise atual mais aguda. 

 
Adaptado de: FAO. Emergência no Chifre da África. 

Disponível em: <https://www.fao.org.br/eCAfrica.asp>  
Acesso em: 18/07/2013. 

 
 
Essa figura mostra os países do Chifre da África, 
mencionado na notícia acima. Quanto mais escura a 
cor, mais pessoas em situação de fome. 

 

 
 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mapa+da+fome&source=images&cd=&cad=rja&docid=jv0OcBbGU57E1M&tbnid=1m0ZhbXu3g-lCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.visaomundial.org.br%2Fnoticias%2Fview%2Fuma-nova-traducao-de-famine-em-portugues.html&ei=wSjtUaeJHoTM9QTwlIG4Bw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNGhWLM752AXIEQvhN-L663lSGvJYA&ust=1374582925926591
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mapa+da+fome&source=images&cd=&cad=rja&docid=jv0OcBbGU57E1M&tbnid=1m0ZhbXu3g-lCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.visaomundial.org.br%2Fnoticias%2Fview%2Fuma-nova-traducao-de-famine-em-portugues.html&ei=wSjtUaeJHoTM9QTwlIG4Bw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNGhWLM752AXIEQvhN-L663lSGvJYA&ust=1374582925926591
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Dos 34 milhões de pessoas com Aids no mundo, 23,5 milhões estão na África Subsaariana. 
Mais 1,8 milhão de pessoas são infectadas todo ano, e 1,2 milhão estão morrendo anualmente. A 
OMS fala de uma epidemia de Aids no continente africano, isso porque a contaminação das pessoas 
ainda está fora de controle. 

Algumas questões nos ajudam a entender a situação. Muitos países da África Subsaariana não 
possuem um sistema de saúde organizado como existe no Brasil, por exemplo. O atendimento 
médico às pessoas muitas vezes é feito por organizações que mantém o trabalho voluntário de 
médicos de outros países que atendem nessas áreas. Não há postos de saúde ou hospitais, e os 
governos não têm condições de fazer campanhas preventivas eficazes, como a distribuição de 
camisinhas; ou mesmo o tratamento dos sintomas da doença com distribuição gratuita de 
medicação, como ocorre no Brasil. 

Além disso, boa parte da população, por causa da cultura, é muito supersticiosa e acreditam 
que remédios caseiros e a ação de curandeiros podem ajudar. 
 
Glossário: 

OMS – Organização Mundial da Saúde. 
Supersticiosa – Que tem superstição. Superstição – Opinião religiosa fundada em preconceitos ou 
crendices. 
 
PENSANDO JUNTOS  
 
 Preencha a cruzadinha a partir das palavras usadas para preencher as frases abaixo: 
 
1. Os maiores índices de pobreza, forme e incidência de Aids estão na ______________ 

__________________ (região da África abaixo do Saara). 
2. A __________________ é causada pela falta de alimentos na África Subsaariana. 
3. Há uma epidemia de ___________________ atualmente na África. 
4. A sigla de Organização Mundial da Saúde é ___________________. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=aids+no+mundo&source=images&cd=&cad=rja&docid=F4yBmyqMMe2MdM&tbnid=ZzGINlx8IheQbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodepernambuco.com.br%2Fapp%2Fnoticia%2Fmundo%2F2012%2F11%2F20%2Finterna_mundo%2C408603%2Fnumero-de-mortes-por-aids-no-mundo-cai-pelo-5-ano-consecutivo.shtml&ei=nCrtUdjlFJLO9gTE5YG4Ag&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNEKTBoHO6_OPp61_D6FUQCY-RTbCQ&ust=1374583477708429
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5. Quando não há fome, muitas vezes há _______________________, causada pela má alimentação 
ou falta de alimentos. 
6. A esperança de vida ao nascer na África Subsaariana é __________________. 
7. A taxa de mortalidade infantil na África Subsaariana é _________________. 
8. O vírus _________________ causa a Aids. 
9. O _____________________________________ é a região da África em que se verifica a pior 
“emergência alimentar” no momento na África Subsaariana. 
10. Segundo o IDH, o ____________________________ humano na África Subsaariana é baixo. 
 
 

 

 
1 

  
 

10 

 

 
2      

   
 

9   

3         

 
 

 
 

 

 

 

   

4        

 5            

 
 

 

 

 

  

 

   

6        

 7       

   

 

  

8      

     

9        
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UNIDADE 4 

 
 

RECONHECENDO A ÁSIA 

A Ásia é o continente mais extenso do mundo, com cerca de 45 milhões de Km2. Repare na 
figura menor que quase todo o continente está localizado no hemisfério Norte. 
 

 
 

A Ásia se estende desde as baixas latitudes (perto da Linha do Equador) até bem perto do polo 
Norte (depois do Círculo Polar Ártico), por isso apresenta grande variedade de climas e, 
consequentemente, de formações vegetais. 

Grande parte do continente possui climas desérticos e semiáridos. Nessas áreas encontramos 
os desertos sinalizados abaixo. 

4 

4 

5 

3 

1 

2 

1 – Ásia,                 4 – América, 
2 – Oceania,          5 – Europa. 
3 – África, 

Norte 

Sul 
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5 4 2 3 

1 

1. Deserto da Arábia 
 
2. Deserto de Kara Kum na 
Ásia Central 
 
3. Kyzyl Kum na Ásia Central 
 
4. Deserto de Taklamakan 
(na China) 
 
5. Deserto de Gobi ou 
Deserto da Mongólia. 

Você Sabia? 

Que o ponto mais alto do mundo fica na Ásia? 

 

 

É o Monte Everest, com 
8.848m de altitude. Ele 
está na Cordilheira do 
Himalaia, que ocupa a 
fronteira da China com a 
Índia, o Nepal e o Butão. 
A Cordilheira está na área 
sinalizada na imagem, 
enquanto que a posição 
aproximada do Everest 
está marcada pela estrela. 
Você se lembra de como as 
montanhas, a exemplo do 
Himalaia, se formam? Elas 
se formam a partir do 
choque de placas 
tectônicas convergentes, 
ou seja, que se encontram 
e movem uma em direção 
à outra. 

 

Monte Everest, ao fundo. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Aavikko.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Aavikko.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deserto_da_Ar%C3%A1bia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kara_Kum
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gobi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mong%C3%B3lia
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1sia%20f%C3%ADsico&source=images&cd=&cad=rja&docid=p3gZWnRZ_6401M&tbnid=mjOKECWt4PfUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photography-asia-shaded-relief-map-image10513822&ei=Mvf2UcKxBoT09gS464DgBg&bvm=bv.49784469,d.dmg&psig=AFQjCNEj4xy_5E0IFjR20AkBJoORoVMK4A&ust=1375225922611143
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1sia%20f%C3%ADsico&source=images&cd=&cad=rja&docid=p3gZWnRZ_6401M&tbnid=mjOKECWt4PfUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photography-asia-shaded-relief-map-image10513822&ei=Mvf2UcKxBoT09gS464DgBg&bvm=bv.49784469,d.dmg&psig=AFQjCNEj4xy_5E0IFjR20AkBJoORoVMK4A&ust=1375225922611143
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=everest&source=images&cd=&cad=rja&docid=LZ9ztoFe6781yM&tbnid=oZvsyvTJ4upacM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fericbolz.com%2Feverest%2F&ei=f__2Udf-FI_89gSh-YCACg&psig=AFQjCNHJa4giDvauOFXD5RMI0xdL3ecZcQ&ust=1375228135117431
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As áreas em que as placas tectônicas entram em contato, ou seja, suas bordas são áreas de 
intensa atividade sísmica. Você sabe o que isso quer dizer? Se você pensou em terremotos e vulcões, 
você acertou! Repare na imagem abaixo. A área assinalada chama atenção para a zona de contato 
entre as placas tectônicas. Os pequenos pontos são vulcões em atividade. 

A área que contorna o Oceano Pacífico é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico e, como já foi 
dito, é uma área em que ocorrem muitos terremotos, erupção de vulcões e até tsunamis. 

 

 
 
A seta indica a localização do Japão, que usamos para exemplificar a situação dos países que 

estão próximos ao Círculo de Fogo. Leia o pequeno trecho de reportagem sobre o último grande 
terremoto sofrido pelo Japão em março de 2011. 

 
 
 
 
 

A imagem 
mostras as 
placas 
tectônicas que 
formam a 
crosta 
terrestre, e as 
setas indicam a 
direção em que 
as placas estão 
se movendo. O 
círculo chama 
atenção para a 
zona de 
encontro que 
formou o 
Himalaia. 
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Glossário: 
Cordilheira – conjunto de montanhas. 
Placa tectônica – parte da crosta terrestre. 
Tsunami – onda gigante. 

 
A Ásia é o continente mais populoso do mundo, sua população corresponde a 60% de toda a 

população mundial. 
 

 
 
Repare no gráfico abaixo que entre os dez países mais populosos do mundo, seis estão na Ásia. 

Apenas a China e a Índia somam mais de 2,5 bilhões de pessoas. A China faz um rígido controle de 
natalidade e a taxa de fecundidade é de 1,6 filhos por mulher. Na Índia há campanhas de 
conscientização e promoção do planejamento familiar tentando mudar algumas questões culturais 
envolvendo a mulher indiana, que nem sempre pode tomar decisões sobre quantos filhos deseja ter.  
 

Terremoto e tsunami já mataram mais de 600 no Japão, diz polícia. 
Abalo da véspera, com magnitude 8,9, foi o mais violento da história do país. 
Regiões costeiras foram destruídas, e número de mortos vai crescer. 12/03/2011 

 
“A polícia do Japão elevou neste sábado (12) para 637 o número de mortos vítimas do 
terremoto de magnitude 8,9 que abalou a costa nordeste do país na véspera, gerando uma 

devastadora tsunami. Também há 653 desaparecidos e 1.040 feridos. 
O número de vítimas, porém, ainda não é definitivo e pode, de acordo com estimativa do 
próprio governo, superar os mil mortos. Na província oriental de Iwate, algumas cidades 
foram varridas do mapa pelo tsunami originado pelo tremor. 
Sétimo pior da história 
O tremor foi o 7º pior na história e também o pior já registrado no Japão.” 
 

Adaptado de http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/terremoto-e-tsunami-ja-mataram-mais-de-600-no-
japao-diz-policia.html Acesso em 21/07/2013. 

 
 

http://g1.globo.com/topico/japao
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/03/tremor-no-japao-foi-o-7-pior-da-historia-mundial-diz-centro-nos-eua.html
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Fonte: UNFPA. Fundo de População das Nações Unidas. Relatório sobre a População Mundial, 2012.  

 
 
Glossário: 
Taxa de Fecundidade – número médio de filhos por mulher, em idade reprodutiva. 
 

 
 
 
 

 

1 2 

3 
3 

4 5 

6 

7 
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8 

1 3 

Na figura ao lado temos as religiões 
com mais seguidores na Ásia, sendo: 
1 - Islamismo, 2 - Judaísmo, 
3 - Cristianismo, 4 - Sem religião, 
5 - Religiões Populares, 6 - Budismo, 
7 - Filosofias Orientais, 
8 - Hinduísmo. 
Dentre as filosofias orientais temos 
o taoísmo e o confucionismo, 
melhor definidos como filosofias de 
vida baseadas em conselhos e 
práticas de bem-estar físico e 
espiritual. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1sia%20religi%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=QrESPSFPuPjIOM&tbnid=uqrVmnUepMa_6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fagsalmeida.wordpress.com%2F2012%2F05%2F08%2Festudo-sobre-religioes-no-mundo%2Fmapa-das-religioes-no-mundo%2F&ei=waz3UeanFYr48wTriYGACw&psig=AFQjCNG89LQmmkF7rsQnPJU3IPAQ6MNzEg&ust=1375271827974314
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1sia%20religi%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=BsaOiMfyrxHhrM&tbnid=VjYxV4mCnsVxJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmikamienvironmentalblog.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fintroducao-ao-meio-ambienteenvironmenta_13.html&ei=x6r3UdfWKozU9gSyr4DABA&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNG89LQmmkF7rsQnPJU3IPAQ6MNzEg&ust=1375271827974314
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1sia%20religi%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=BsaOiMfyrxHhrM&tbnid=VjYxV4mCnsVxJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmikamienvironmentalblog.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fintroducao-ao-meio-ambienteenvironmenta_13.html&ei=x6r3UdfWKozU9gSyr4DABA&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNG89LQmmkF7rsQnPJU3IPAQ6MNzEg&ust=1375271827974314
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Em sentido horário começando no alto à esquerda: Ritual hindu de purificação no Rio Ganges; momento de 
preces do islamismo; meninos budistas em ritual; judeu orando no Muro das Lamentações em Jerusalém. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você Sabia? 

Que as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Ásia? 

Observe que a figura indica que a região do Oriente Médio, na Ásia, possui mais de 

50% de todas as reservas mundiais de petróleo. As setas indicam a quantidade de 

petróleo extraído e para onde ele está indo. Repare na largura das setas que saem do 

Oriente Médio. 

Você diria que essa região é importante para a política e a economia internacional? 

Se você respondeu que sim, acertou. Quase tudo o que ocorre nos países do Oriente 

Médio chama muita atenção da mídia internacional, por causa da dependência que o 

mundo inteiro tem do petróleo como principal fonte de energia. 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1sia%20religi%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=y_bN8sMNYNOk2M&tbnid=2BHDmBQFFSEbrM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.gazetadopovo.com.br%2Fblog%2Ftubodeensaio%2F%3Fmes%3D201011&ei=5av3UfOoFYWC9gTppIGABA&psig=AFQjCNG89LQmmkF7rsQnPJU3IPAQ6MNzEg&ust=1375271827974314
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1sia%20religi%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=y_bN8sMNYNOk2M&tbnid=2BHDmBQFFSEbrM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.gazetadopovo.com.br%2Fblog%2Ftubodeensaio%2F%3Fmes%3D201011&ei=5av3UfOoFYWC9gTppIGABA&psig=AFQjCNG89LQmmkF7rsQnPJU3IPAQ6MNzEg&ust=1375271827974314
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interroga%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt2YGa5ulsHvaM&tbnid=xBXZ3XZQz-CleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.profissaojornalista.com%2F2010_05_01_archive.html&ei=A1nnUdVJiN7zBNbogJAN&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNHaWUBnbb6bxSDeVeLctoa-qopu5A&ust=1374201489122962
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Você já ouviu falar dos Brics? Essa sigla indica o grupo de países emergentes, ou seja, países 
que apresentam grande crescimento econômico atualmente, e que no momento tem grande 
importância na economia mundial. São eles: 
 

B r a s i l       

R ú s s i a       

I n d i a        

C h i n a        

S o u t h  A f r i c a 

 
Glossário: 
South Africa – África do Sul em inglês. 
 

Observe agora algumas informações sobre os países do Brics no quadro. 
 

Informações sobre os Brics 

País População Total 
(milhões de Habitantes) 

IDH – 2011 
PIB per capita – 

2010 (em dólares) 

Brasil 196.655.014 0,718 10.716 

Rússia 142.835.555 0,755 10.351 

Índia 1.241.491.960 0,547 1.406 

China 1.347.565.324 0,687 4.354 

África do Sul 50.459.978 0,619 7.255 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php  

 
Apesar do crescimento econômico, esses países têm grandes desafios a vencer, principalmente 

relacionados a melhorias nas condições de vida da população. Basta pensarmos no Brasil para 
compreendermos o quanto ainda precisa ser feito. Repare que apenas o Brasil e a Rússia apresentam 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) acima de 0,700, ou seja, considerado alto; e também 
somente Brasil e Rússia tem o PIB per capita acima de dez mil dólares. O PIB per capita é calculado 
pela divisão do PIB pelo número de habitantes, e serve para termos uma noção da renda dos 
habitantes do país. 

Compare a situação da Índia, talvez o país com mais problemas relacionados à pobreza, com a 
situação do Brasil no próximo quadro. 
 

País 
Renda per 

capita 
Expectativa 

de vida 
Taxa de 

analfabetismo 
Taxa de mortalidade 

infantil 

Índia 1.406 64,7 anos 35% 60%0 

Brasil 10.716 72,9 anos 10% 1,74%0 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php
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Glossário: 
PIB – Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas em um país. 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) – índice que mede o desenvolvimento das nações. A 
medida vai de 0 a 1, sendo quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido. 
 
PENSANDO JUNTOS  
 
 Preencha a cruzadinha a partir das palavras usadas para preencher as frases abaixo: 
 
1. A ___________ é o maior continente do mundo. 
2. O ponto mais alto do mundo é o ______________ ____________. 
3. As montanhas mais altas do mundo estão na Ásia, na Cordilheira do __________________. 
4. A Cordilheira do Himalaia se formou a partir do encontro de placas tectônicas 
__________________. 
5. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área de forte atividade ___________________. 
6. Recentemente na Ásia, fortes terremotos foram seguidos de ___________________(ondas 
gigantes). 
7. O país mais populoso do mundo é a __________________. 
8. As maiores reservas de petróleo do mundo estão no _____________ ______________. 
9. Os _______________ são os países emergentes da economia mundial. 
10. O __________________é a religião predominante no Oriente Médio. 
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A CHINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Começamos o estudo da China com uma reportagem sobre o crescimento econômico chinês, 
pois esse país apresenta a economia que mais cresce em todo o mundo há vários anos. Mas você 
sabia que até meados da década de 1970 a China tinha poucas relações com o restante do mundo? 
Difícil de acreditar, não é? Hoje todos nós temos em casa vários produtos industriais que foram 
fabricados na China. Já chamamos atenção para o “MADE IN CHINA”, quando estudamos o processo 
da globalização. 

A China viveu uma revolução comunista em 1949 e evitava relações com o restante do mundo, 
principalmente com os países capitalistas. Na década 1980, o país começou um processo de abertura 
através das ZEEs (Zonas Econômicas Especiais), que eram locais do litoral chinês, nos quais foi 
permitida a entrada de empresas estrangeiras com uma condição: que essas empresas 
compartilhassem com a China suas tecnologias, ou seja, a forma como faziam os produtos. Uma 
jogada muito inteligente, você não acha? A China já possuía indústrias, mas passou a receber mais 
indústrias de forma crescente, impulsionando a economia chinesa. 

Atualmente, a China é a economia mais industrializada do mundo; é o maior exportador 
mundial de bens industrializados variados; é o maior importador mundial de minérios, algodão, 
soja e carne. Tudo isso faz com que o peso da China na economia mundial seja enorme. Você já 
aprendeu que em uma economia globalizada, a interdependência entre os países é muito grande, o 
que afeta um, pode afetar todos os outros. O que pode acontecer com o mundo se a economia 
chinesa entrar em crise? 
 
 

China ultrapassa Japão e se torna segunda maior economia do mundo 
No segundo trimestre, PIB chinês superou o do Japão e assumiu a vice-liderança 
no ranking das principais economias globais 16/08/2010 
 

No segundo trimestre deste ano (2010), o PIB chinês superou o do Japão, 
informou nesta segunda-feira (16), o governo japonês. De acordo com fontes 
japonesas, o valor do PIB entre os meses de abril e junho foi de US$ 1,288 trilhão 

frente a US$ 1,33 trilhão da China. A velocidade da desaceleração da economia 
japonesa fez com que analistas avaliem como duradoura a tomada de posição 
chinesa no ranking da economia mundial. 

Anteriormente, a China já tinha superado em valor o PIB japonês no último 
trimestre do ano 2008 e no mesmo período do ano 2009, embora na primeira 
metade de 2010 o Japão tenha ficado na frente, segundo o governo japonês. No 
ano passado, além disso, o Japão se manteve como a segunda maior economia 

mundial, apesar de sofrer desde 2008 a pior crise econômica do pós-guerra. 
Há uma década, a China era a sétima economia mundial, mas o grande 

desenvolvimento do país asiático permitiu que desde 2001 tenha crescido 261%, 
enquanto o Japão avançou apenas 5%, segundo dados do Banco Mundial (BM).  
 

Adaptado de “China ultrapassa Japão e se torna segunda economia do mundo”. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/china-ultrapassa-japao-e-se-torna-segunda-maior-economia-do-

mundo> Acesso em: 25/07/2013. 
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As 10 maiores Economias do Mundo – 2012 
PIB em trilhões de dólares 

1º Estados Unidos 15,684 

2º China 8,227 

3º Japão 5,963 

4º Alemanha 3,400 

5º França 2,608 

6º Reino Unido 2,440 

7º Brasil 2,395 

8º Rússia 2,021 

9º Itália  2,014 

10º Índia  1,824 
Fonte: ECONOMIA. 50 maiores economias do mundo. Disponível em: <http://www.terra.com.br/economia/infograficos/pib-mundial/> 

Acesso em: 28/07/2013. 
 

Mas nem tudo é positivo no crescimento chinês. Já existe uma grande desigualdade social na 
sociedade chinesa. Enquanto nas áreas do litoral a população tem melhores salários e condições de 
vida, nas regiões centrais e oeste do país a situação é bem diferente. Outra consequência grave são 
os impactos ambientais. Sobre isso leia a reportagem a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O quadro ao lado mostra as 10 maiores 
economias mundiais, segundo o valor do PIB. 
Já lemos na reportagem que a China 
ultrapassou o Japão em 2010, tornando-se a 
segunda economia mundial. Hoje a China 
está atrás apenas dos Estados Unidos, cujo 
PIB é quase o dobro do PIB chinês. No 
entanto, a economia chinesa cresce em um 
ritmo muito maior que a americana. Será que 
nos próximos anos a China vai ultrapassar a 
riqueza gerada pelos Estados Unidos? Não há 
como saber, mas parece que sim, não é? 

 
O Crescimento econômico da China – e o aumento da demanda por energia – 

gerou um forte impacto no meio ambiente. Um relatório do Banco Mundial, de 1998, 
mostrou que 16 das 20 cidades mais poluídas do mundo ficam na China, que também 
é culpada por parte da poluição atmosférica no Japão e nas Coreias. 

A China é o segundo maior emissor de gás carbônico (CO2) do planeta e, como é 
considerada uma nação em desenvolvimento, ainda não tem que respeitar as 
exigências de redução. 

A água também é outro motivo de preocupação no país. Os rios do norte estão 
secando, uma situação atribuída ao uso abusivo de suas águas e à profusão de 
represas. Por outro lado, a urbanização é tida como culpada pelas recentes enchentes 
que assolam o país. 

 
Adaptado de A China Hoje. Meio Ambiente. Disponível em:: 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/1154_chinahoje/page6.shtml> 

Acesso em: 20/07/2013.. 
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PENSANDO JUNTOS 
 

1. Quando a China se tornou a segunda economia mundial? Que país foi ultrapassado pela 
China? 

R:_____________________________________________________________________________ 
 
2. Cite uma das características que demonstram a força da economia chinesa. 
R:_____________________________________________________________________________ 
 
3. Quais as reflexos ruins do forte crescimento econômico da China? 
R:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

O JAPÃO 

Como vimos nos quadros sobre as maiores economias do mundo, o Japão hoje possui o 
terceiro maior PIB do mundo. 

Você reconhece as logomarcas a seguir? Todas 
pertencem a indústrias japonesas. A força da 
economia japonesa está na sua indústria, marcada 
pela inovação tecnológica. O país investe muito em 
pesquisas científicas, o que garante ao Japão a 
vanguarda na robótica e na nanotecnologia. 

Além de apresentar bom desempenho 
econômico, o Japão também é considerado um dos 
países mais desenvolvidos do mundo, isso porque as 
condições em que vive sua população são 
consideradas muito boas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ind%C3%BAstria+japonesa&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Zvtv4-INVyj8M&tbnid=taH937uwxJE2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.manutencaoesuprimentos.com.br%2Fconteudo%2F6829-otimismo-cresce-na-industria-japonesa%2F&ei=lxf4UfnMEIn49gTSloHoDw&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNFqJDVjwiZ8HdBTWDrmpUtZ3bsYbQ&ust=1375299851540721
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ind%C3%BAstria+japonesa&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Zvtv4-INVyj8M&tbnid=taH937uwxJE2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.manutencaoesuprimentos.com.br%2Fconteudo%2F6829-otimismo-cresce-na-industria-japonesa%2F&ei=lxf4UfnMEIn49gTSloHoDw&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNFqJDVjwiZ8HdBTWDrmpUtZ3bsYbQ&ust=1375299851540721
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Glossário: 
Vanguarda – Frente, dianteira. 
Nanotecnologia – Tecnologia que se dedica ao desenvolvimento de circuitos elétricos, com 
extensões ou tamanhos equiparados aos átomos e moléculas. 
 

Japão 

População Total 126.434.653 

Expectativa de Vida 83,6 anos 

Alfabetização 100% 

Taxa de Fecundidade 1,4 

IDH O,912 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php 

 

A pirâmide etária e os dados do 
quadro indicam uma boa qualidade de 
vida da população, com expectativa de 
vida alta, alta taxa de alfabetização e IDH 
muito alto. 

Você Sabia?    
 
Que as mulheres Japonesas são as que vivem mais tempo no mundo todo? 
 
Japonesas voltam a liderar a lista da maior expectativa de vida 
TÓQUIO. 25 Julho 2013. As japonesas voltaram a liderar a lista de mulheres com 

maior expectativa de vida, anunciou o ministério japonês da Saúde. Segundo 
dados de 2012, as meninas nascidas no Japão terão uma média de vida de 86,4 
anos, em comparação com os 85,9 anos de 2011, quando houve uma queda devido 
às milhares de mortes provocadas pelo terremoto e tsunami de 11 de março de 
2011 no nordeste do arquipélago. 

Os japoneses são famosos por longevidade, que pode ser atribuída em parte a 
uma alimentação tradicionalmente saudável (pouca gordura saturada e açúcar), a 
uma vida ativa e a um sistema de previdência social que facilita a atenção médica. 
Em 2011, as japonesas perderam o título de campeãs do mundo em longevidade 
pela primeira vez em mais de 25 anos ao serem superadas pelas mulheres de Hong 
Kong. 

Desta vez, as mulheres de Hong Kong ficaram em segundo lugar, com uma 
expectativa de vida de 86,3 anos, seguidas pelas espanholas, as francesas e as 
suíças. 

A expectativa de vida dos homens japoneses também marcou um recorde 
(79,9 anos em 2012 contra 79,4 em 2011). No entanto, estão em quinto lugar 

mundial devido às mortes provocadas por câncer e doenças cardiovasculares 
vinculadas em parte ao cigarro. Os homens que vivem mais são os islandeses, com 
80,8 anos, seguidos pelos de Hong Kong, Suíça e Israel. 
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/japonesas-voltam-a-liderar-a-lista-da-maior-
expectativa-de-vida.html> Acesso em: 21/07/2013. 

 

 
 

 

Mulheres      Homens 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/japonesas-voltam-a-liderar-a-lista-da-maior-expectativa-de-vida.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=pir%C3%A2mide+et%C3%A1ria+jap%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=0qWEG5Xk9Ss3cM&tbnid=f56bTkH_JIGArM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgeoescola.org%2Fitinerarios_googleearth%2Faccoes%2FOs_contrastes_mundiais_da_Estrutura_Etaria_Ana_Vieira_Alexandra_Frias.kmz&ei=YBD4UZ3XG4_e8wSB04CYDA&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNH5Cl870042FwCMk1aUsP6BcR3a1Q&ust=1375297897824726
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=pir%C3%A2mide+et%C3%A1ria+jap%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=0qWEG5Xk9Ss3cM&tbnid=f56bTkH_JIGArM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgeoescola.org%2Fitinerarios_googleearth%2Faccoes%2FOs_contrastes_mundiais_da_Estrutura_Etaria_Ana_Vieira_Alexandra_Frias.kmz&ei=YBD4UZ3XG4_e8wSB04CYDA&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNH5Cl870042FwCMk1aUsP6BcR3a1Q&ust=1375297897824726
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A taxa de fecundidade é baixa, 
reflexo da alta escolaridade das 
mulheres japonesas, bem como de sua 
inserção no mercado de trabalho. 
 
 

 
O território japonês não é rico em recursos naturais, por isso o Japão importa todo o petróleo 

de que precisa, e a maior parte dos minérios também. 
 
 
PENSANDO JUNTOS  
 

1. Cite dois indicadores sociais que demonstram o desenvolvimento do Japão. 
R:________________________________________________________________________ 

 
2. O Japão sofre constantemente com a forte atividade sísmica da região em que está 

localizado, sendo comum a ocorrência de ___________________________, 
___________________________ e ___________________________. 

 
3. O Japão é um arquipélago. O que isso quer dizer? 
R:________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por ser um arquipélago 
tomado por montanhas em 
mais de 70% de seu território, 
o Japão possui poucas terras 
disponíveis para a agricultura. 

A população – que não é 
pequena – ocupa as cidades 
nas planícies costeiras, ou seja, 
as áreas mais baixas e planas 
próximas ao mar. No entanto, 
as cidades precisam dividir o 
pouco espaço com os parques 
industriais, também localizados 
no litoral. Essa localização é 
estratégica, as indústrias estão 
no litoral, pois é através dos 
portos que chegam as 
matérias-primas importadas, e 
por onde o que é fabricado 
pode sair para outros países. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=JAP%C3%83O+MAPA&source=images&cd=&cad=rja&docid=W_COsVjtR7TLGM&tbnid=3WJAlZb6yvPA_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fprofessormarcianodantas.blogspot.com%2F2012%2F12%2Fjapao-uma-grande-potencia-em-crise.html&ei=eh34UaKcMZDs9AS6toH4Dw&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNEKnp1IT9lBUM8SWUujuMDtCfBjQQ&ust=1375301042001585
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OS TIGRES ASIÁTICOS 

O tigre é um animal nativo da Ásia. Feroz e 
muito veloz. O nome desse animal não foi escolhido 
por acaso para apelidar alguns países da Ásia. 
Cingapura, Coreia do Sul, Malásia, Hong Kong e 
Taiwan apresentaram na década de 1980 um 
crescimento econômico tão veloz que começaram a 
ser chamados de “Tigres Asiáticos”. 

Esse crescimento econômico foi baseado em 
uma rápida industrialização, que seguiu o modelo 
japonês e americano. 

O governo desses países tomou algumas medidas importantes como a qualificação da mão-
de-obra, e fez grandes investimentos na educação e na pesquisa científica. Nesses países o 
crescimento econômico foi aproveitado para o desenvolvimento da sociedade. Hoje, os tigres são 
considerados países desenvolvidos com alta expectativa de vida, baixo analfabetismo, escolaridade 
alta e mortalidade infantil baixa. 
 

 
 

 
PENSANDO JUNTOS 
 

1. Por que Cingapura, Taiwan, Hong Kong e Cingapura receberam o apelido de “Tigres 
Asiáticos”? 

R:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Cite duas atitudes importantes dos governos dos tigres asiáticos para o desenvolvimento de 

seus países. 
R:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Coreia do Sul 

3. Taiwan 
2. Hong Kong 

1. Cingapura 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=sudeste+asi%C3%A1tico&source=images&cd=&cad=rja&docid=6cAakJbQlWXx5M&tbnid=uD6z28Rk_Fwy3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.coladaweb.com%2Fgeografia%2Fcontinentes%2Fasia-de-moncoes&ei=Y0H4Ueq_Jtax4AOanoG4CQ&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNFZY_tN0xm5b7zfb0qW4109tQHsXA&ust=1375310450132942
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=tigre&source=images&cd=&cad=rja&docid=93Atkh3F87w1mM&tbnid=Zmle9SJk4lz5pM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.frasesparafacebook.info%2Ftags%2Ftigre%2Fpage%2F5%2F&ei=Yzv4UdanL5i84AOOyoCQBg&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNHhhfMeGRvSlx6gHC6m3d0ZWaffaQ&ust=1375309011377249
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=tigre&source=images&cd=&cad=rja&docid=93Atkh3F87w1mM&tbnid=Zmle9SJk4lz5pM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.frasesparafacebook.info%2Ftags%2Ftigre%2Fpage%2F5%2F&ei=Yzv4UdanL5i84AOOyoCQBg&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNHhhfMeGRvSlx6gHC6m3d0ZWaffaQ&ust=1375309011377249
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UNIDADE 5 

 
 

LOCALIZANDO E RECONHECENDO A OCEANIA 

Observe a localização da Oceania no planisfério abaixo. É fácil perceber que este continente é 
bem menor em tamanho do que os demais não são? Sua extensão é de 8.923.000 Km², um pouco 
maior que o Brasil.  

 
 
Toda a Oceania é formada por arquipélagos (conjunto de ilhas), a maior dessas ilhas é a 

Austrália, que possui mais de 80% do território do continente, por isso, é aquele que mais facilmente 
identificamos nos mapas.  
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Também é possível identificar duas outras ilhas com facilidade: a Nova Zelândia e a Papua 

Nova Guiné. As demais ilhas e arquipélagos compõem os grupos que chamamos de Melanésia (que 
inclui a Papua Nova Guiné), a Micronésia e a Polinésia.  

 

 
 
 

Como muitas 

ilhas são bem 

pequenas, 

nesse mapa 

nós temos 

essas linhas 

retas 

envolvendo 

os 

arquipélagos 

para nos 

indicar os 

limites dos 

países. 

Papua Nova 
Guiné 

A Papua Nova Guiné está 
localizada em uma ilha chamada 
de Nova Guiné. Talvez você já 
tenha reparado que a ilha é 
dividida por dois países: a Papua 
Nova Guiné e a Indonésia, mas 
você já tinha reparado que isso 
coloca cada parte da ilha em um 
continente diferente, isso porque 
a Papua Nova Guiné está na 
Oceania, enquanto que a outra 
parte, a que pertence à Indonésia, 
está na Ásia. 

Melanésia – “Ilhas Negras” ou “Ilhas dos Negros” 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=oceania%20mapa&source=images&cd=&cad=rja&docid=IAetgd6JkpjAlM&tbnid=3NPv-zIZCIMIsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kalipedia.com%2Fgeografia-peru%2Ftema%2Fgraficos-mapa-fisico-oceania.html%3Fx1%3D20070410klpgeodes_42.Ees%26x%3D20070410klpgeodes_70.Kes&ei=LnfuUcqmCYHe8ASWtoDIBQ&psig=AFQjCNF_NaA7gIC5NVJrchDP5s7dGe5A1Q&ust=1374668812510088
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=nova%20guin%C3%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=buc4C6-DbOuUhM&tbnid=s6rLD7Q8pthrQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Folimpiadas.uol.com.br%2F2008%2Fpaises-participantes%2Fpapua-nova-guine.jhtm&ei=X2LwUYjADYKI9QT-poGgCw&bvm=bv.49784469,d.dmg&psig=AFQjCNEWtBamQcuaD4kSS7lUXmzTRO8-dQ&ust=1374794665502840
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As ilhas da Oceania foram as últimas partes da Terra a serem “descobertas” pelos europeus. As 
potências da Europa também colonizaram essas ilhas atrás de recursos que trouxessem algum lucro, 
em algumas prevaleceu o modelo de povoamento (quando os imigrantes pretendem se estabelecer 
na nova terra), como na Austrália e na Nova Zelândia. 

Pense um pouco, será que o modelo de colonização tem influência sobre o presente? Sabemos 
que o passado não determina, mas pode explicar algumas características do presente, não é? 
Observe a imagem abaixo. Ela mostra a divisão Norte-Sul do mundo. Você já deve ter ouvido falar 
dessa divisão. Tente lembrar seu significado observando a figura abaixo. 

 

Polinésia – “Muitas Ilhas” 

Crianças das Ilhas Salomão, na Melanésia 

Ilha de Moorea, na Polinésia 

Micronésia – “Ilhas Pequenas” 

Ilhas Marshall – ilhas coralíneas da Micronésia 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=melan%C3%A9sia&source=images&cd=&cad=rja&docid=vviwEqBH79hAdM&tbnid=kuOFJhVbuD-7oM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMelan%25C3%25A9sia&ei=JHnuUeHDD5Pa9QSV_YBA&psig=AFQjCNEAHwE21Sg35LK9iefZuaD5pHFPOQ&ust=1374669463893944
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=melan%C3%A9sia&source=images&cd=&cad=rja&docid=vviwEqBH79hAdM&tbnid=kuOFJhVbuD-7oM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMelan%25C3%25A9sia&ei=JHnuUeHDD5Pa9QSV_YBA&psig=AFQjCNEAHwE21Sg35LK9iefZuaD5pHFPOQ&ust=1374669463893944
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=micron%C3%A9sia&source=images&cd=&cad=rja&docid=qDVlFvarSV5z1M&tbnid=dfmx8XiEpecYaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMicron%25C3%25A9sia&ei=dXruUeWuN4Hm9ATu3YGYCg&psig=AFQjCNGiz68PPCCxFHkF9CYZyCI0lLooYw&ust=1374669779420270
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=micron%C3%A9sia&source=images&cd=&cad=rja&docid=qDVlFvarSV5z1M&tbnid=dfmx8XiEpecYaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMicron%25C3%25A9sia&ei=dXruUeWuN4Hm9ATu3YGYCg&psig=AFQjCNGiz68PPCCxFHkF9CYZyCI0lLooYw&ust=1374669779420270
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=polin%C3%A9sia&source=images&cd=&cad=rja&docid=SCqVch-33JsfdM&tbnid=_rLXRs2XKOHNgM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolin%25C3%25A9sia&ei=tHruUfvzL5GE9QTmxIDIBg&psig=AFQjCNGqAOpWt5w09-eUhwZXb_7aGySFuQ&ust=1374669869259087
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=polin%C3%A9sia&source=images&cd=&cad=rja&docid=SCqVch-33JsfdM&tbnid=_rLXRs2XKOHNgM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolin%25C3%25A9sia&ei=tHruUfvzL5GE9QTmxIDIBg&psig=AFQjCNGqAOpWt5w09-eUhwZXb_7aGySFuQ&ust=1374669869259087
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Essa regionalização divide o mundo em países desenvolvidos, que estão concentrados no 
Norte; e países não-desenvolvidos, concentrados no Sul. Observe que a referência aos hemisférios 
Norte e Sul não é literal, pois não obedece a Linha do Equador. 

As exceções nessa divisão são justamente a Austrália e a Nova Zelândia. Repare que a linha 
divisória entre os países desce bastante para incluir no grupo dos países desenvolvidos os dois países 
da Oceania, uma vez que Austrália e Nova Zelândia apresentam características sociais e econômicas 
de países desenvolvidos. 
 
Glossário: 
Coralínea – ilhas formadas pelo acúmulo de corais em milhões de anos, como os atóis (exemplo: Ilhas Marshall, 
vista na página anterior). 
Regionalização – divisão ou agrupamento de áreas segundo algum critério. 

Como aconteceu na América e na África, muitas populações nativas, como os aborígines da 
Austrália e Tasmânia, quase foram exterminados pelos europeus, que desejavam dominar as terras 
desses povos. Um povo que ofereceu muita resistência na Nova Zelândia foram os maoris, você já 
ouviu falar deles? Eles migraram da Polinésia para a Nova Zelândia há milhares de anos, e já estavam 
lá muito antes dos europeus chegarem. Atualmente, esse povo luta para manter sua cultura viva. 
Observe algumas imagens desse povo. 

 

 

Na cultura dos maoris, 

a tatuagem no rosto é 

valorizada, ao contrário 

do que ocorre na maior 

parte de outras culturas. 

No passado, a tatuagem 

no rosto, principalmente 

nos homens, estava 

relacionada à nobreza do 

guerreiro. Nas imagens 

de baixo vemos o típico 

cumprimento maori, em 

que as pessoas 

aproximam e encostam 

parte do rosto uma na 

outra. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=oceania%20povo&source=images&cd=&cad=rja&docid=PBpnfrBId52dsM&tbnid=DioTD7Um2GxxbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmunduscultus.blogspot.com%2F2007_11_01_archive.html&ei=hn3uUc33HY3g8wSf9IGoAQ&psig=AFQjCNE9SM1v30deciLfqlHHUdeO0MQyQA&ust=1374670580095998
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=oceania%20povo&source=images&cd=&cad=rja&docid=PBpnfrBId52dsM&tbnid=DioTD7Um2GxxbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmunduscultus.blogspot.com%2F2007_11_01_archive.html&ei=hn3uUc33HY3g8wSf9IGoAQ&psig=AFQjCNE9SM1v30deciLfqlHHUdeO0MQyQA&ust=1374670580095998
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PENSANDO JUNTOS  
 
 

1. Quais são as três maiores ilhas da Oceania? 
R:________________________________________________________________________ 
 
2. Qual o significado dos nomes dos arquipélagos abaixo? 

a) Melanésia - _________________________________________________________ 
b) Micronésia - _________________________________________________________ 
c) Polinésia - __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você Sabia? 

Que na Austrália e na Nova Zelândia a chefe de Estado é a rainha Elizabeth II? 

Isso porque os dois países são reconhecidos como domínios da Commonwealth 

(Comunidade Britânica), e apesar de serem estados soberanos (independentes), 

reconhecem Elizabeth II, rainha do Reino Unido, também como sua rainha. Ela é 

representada nesses países por um governador-geral, nomeado por ela, mas quem 

de fato governa o país é o primeiro-ministro. Atualmente, há questionamentos sobre 

a permanência tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia na Commonwealth. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=maoris&source=images&cd=&cad=rja&docid=nua2w7qu0kZBzM&tbnid=-3dGRG05CmbbbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftravel.nationalgeographic.com%2Ftravel%2Fcountries%2Fnew-zealand-photos%2F&ei=E3_uUbucNIvc9QSFvIDwBw&psig=AFQjCNG6Z4WU5PywPeBSri1D-YIQBxi_qQ&ust=1374670645284281
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LOCALIZANDO E RECONHECENDO AS REGIÕES POLARES 

As regiões polares estão localizadas após os Círculos Polares Ártico e Antártico, ou seja, em 
latitudes muito altas. Você se lembra do que isso significa em termos de temperatura? Se você 
pensou em frio, acertou, são as regiões mais frias do planeta. Por causa do frio intenso, dizemos que 
essas áreas são hostis ao ser humano. 

Observe a localização do Polo Norte ou Ártico no planisfério. 
 

 
 

 
 
 

Por causa da proximidade 

com a fronteira de muitos 

países e a possibilidade da 

exploração de recursos 

naturais, a posse sobre o 

território do Ártico já tem 

causado tensões e 

disputas entre algumas 

nações do hemisfério 

Norte. Leia um trecho da 

reportagem abaixo sobre 

os interesses da Rússia na 

região. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1rtico%20mapa&source=images&cd=&cad=rja&docid=J9cnoyJ2akhJSM&tbnid=d1ERHWysy87ALM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kalipedia.com%2Fecologia%2Ftema%2Fartico-antartida.html%3Fx%3D20070418klpcnaecl_29.Kes&ei=lWruUcXYGo_Q9ATt8IHoCg&psig=AFQjCNE7LutgRD3ahuFcALql1746u7RnYQ&ust=1374665138591768
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1rtico&source=images&cd=&cad=rja&docid=E9mz_DnTiS4R2M&tbnid=q7QgnT2qXWTq5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnavalbrasil.com%2Fotan-quer-militarizar-a-regiao-do-artico%2F&ei=82vuUfHSF4zm8gSF94HwCA&psig=AFQjCNEX6Z3lOvdUmImbDAri1UAsUzsFvA&ust=1374666065821465
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Glossário: 
Hostil – que demonstra ou apresenta hostilidade. Agressivo, adverso. Hostilidade – ato ou efeito de hostilizar, 
agredir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Você com certeza já ouviu falar em aquecimento global, não é? É uma 
  
Das maiores preocupações ambientais do nosso tempo, existe um temor de que o aumento da 

temperatura da atmosfera terrestre promova o derretimento das geleiras polares, e isso causaria 
consequências catastróficas para a vida no planeta. As previsões são realmente muito ruins. Para 
frear o processo, é necessário que a humanidade diminua a emissão dos gases poluentes, 
principalmente o CO2, que uma vez na atmosfera, aumentam a retensão de calor. 
 

 

Rússia planeja militarizar o Ártico 
 
Segundo um documento russo, disponível na internet, a Rússia planeja mobilizar 

unidades militares e de seu serviço de segurança (FSB, ex-KGB) no Ártico, uma região 
rica em hidrocarbonetos cobiçada por muitos países. 

Esta estratégia foi aprovada pelo presidente russo Dmitri Medvedev no dia 18 de 
setembro de 2008, mas apenas recentemente foi divulgada na internet. 

"É necessário criar unidades militares (...) na zona do Ártico da Federação Russa, para 
assegurar sua segurança militar", explica o documento. "O Polo Norte está se tornando 
um ponto crítico", indica em sua edição desta sexta-feira o jornal russo Kommersant. 

Moscou espera "usar a zona do Ártico (...) como base estratégica de recursos", para 
satisfazer suas necessidades em "hidrocarbonetos (petróleo, gás natural), recursos 
biológicos, água e todo tipo de matérias primas estratégicas", indica o documento 
divulgado na internet. 

A Rússia exige a extensão de sua zona econômica no Ártico, mas essa exigência vai de 
encontro aos interesses de outros quatro países cujos territórios se estendem ao Polo 
Norte: Estados Unidos, Canadá, Dinamarca (através da Groenlândia) e Noruega. 

Segundo diversos estudos, o aquecimento global permitirá a exploração do Ártico e 
seu uso para a navegação. 

 
Adaptada de Rússia Planeja Militarizar o Ártico, 27/03/2013. Disponível em: <http://pt.kioskea.net/news/10480-russia-

planeja-militarizar-o-artico> Acesso em 16/07/2013. 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1rtico&source=images&cd=&cad=rja&docid=P7-VEUx5dsORFM&tbnid=gbldVpne9GiwWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.academus.com.br%2Fprofiles%2Fblogs%2Fsobre-o-rtico&ei=JW7uUbaQAoPy9gTLgoGoAg&psig=AFQjCNHZMVDwfPsPBZEvxGaxg-Urv7TqWA&ust=1374666636759976
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1rtico&source=images&cd=&cad=rja&docid=P7-VEUx5dsORFM&tbnid=gbldVpne9GiwWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.academus.com.br%2Fprofiles%2Fblogs%2Fsobre-o-rtico&ei=JW7uUbaQAoPy9gTLgoGoAg&psig=AFQjCNHZMVDwfPsPBZEvxGaxg-Urv7TqWA&ust=1374666636759976
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As duas imagens chamam a atenção para a questão do aquecimento global e seu impacto 

sobre as regiões geladas do planeta. Na primeira imagem vemos um urso polar, animal típico do 
ártico, mas calma... Apesar de ficarmos tocados com a sua situação do urso na foto, ele é um 
excelente nadador. A segunda imagem mostra uma manifestação do Greenpeace, um dos grupos de 
ambientalistas mais conhecidos e atuantes do mundo. 

 

 
 

A presença do ser humano na Antártida ocorre pelos cientistas alojados em mais de 50 bases 
científicas diferentes. Há inclusive uma base científica brasileira, você sabia? Observe a imagem e as 
informações abaixo. 
 

 

Próximo à base brasileira funcionam também as Estações de Arctowski (Polônia), de Machu 
Picchu (Peru), o Refúgio da República do Equador (Equador) e o Pieter J. Lenie (Estados Unidos). 

Todas as bases científicas, inclusive a brasileira, obedecem a regras internacionais que estão 
no Tratado da Antártica sobre Proteção ao Meio Ambiente (Protocolo de Madri). Essas regras 

A Antártida é o “continente 
gelado”. Possui extensão territorial 
de aproximadamente 14 milhões 
de km², cuja maior parte é coberta 
por geleiras. 

Apesar de estar relativamente 
distante da fronteira dos países do 
hemisfério Sul (lembre-se que o 
Ártico está bem próximo), também 
desperta interesse de posse dos 
países, principalmente, pela 
existência de recursos minerais. 

Em fevereiro de 
1984, foi inaugurada 
a Estação Antártica 
Comandante Ferraz, 
na Ilha Rei George, 
na península Keller, 
baía do 
Almirantado. As 
missões são 
executadas pelo 
Programa Antártico 
Brasileiro: o 
PROANTAR, com o 
auxílio de diversas 
instituições de 
pesquisa. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ant%C3%A1rtida%20mapa&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qg59ZI-xTzX-7M&tbnid=mIGGr4eWELSIDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tierradelfuego.org.ar%2Fv4%2F_esp%2Findex.php%3Fseccion%3D5%26sub%3D6%26item%3D33&ei=am_uUfyDIozI9QS74IGwAg&psig=AFQjCNEFYG-CJ8qm73v0dSdAVLgACvpgrg&ust=1374666848397238
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existem para proteger a flora e a fauna da região. Impõe, também, rigorosas regras para a eliminação 
do lixo produzido nas bases científicas e medidas contra a poluição marinha. 
 
Glossário: 
Tratado – Acordo formal entre dois ou mais governos independentes. Geralmente é um documento escrito, 
mas pode ser um acordo verbal assumido pelos representantes dos países. 
Protocolo – Acordo firmado por um ou mais países. Regras e procedimentos a serem seguidos. 

Sobre o uso do espaço da Antártida, existe um outro tratado: o Tratado da Antártica. Ele foi 
assinado por 12 países em 1959, e possui 14 artigos que defendem: a liberdade para a pesquisa 
científica, a cooperação internacional para este fim e a utilização pacífica da Antártica. O tratado 
proíbe a militarização da região e sua utilização para explosões nucleares ou como depósito de lixo 
radioativo. 

Um dos artigos mais importantes desse tratado é o artigo IV que diz: 
 
“Nenhum ato ou atividade que tenha lugar, enquanto vigorar o presente Tratado, constituirá base 
para proclamar, apoiar ou contestar reivindicação sobre soberania territorial na Antártica, ou para 
criar direitos de soberania na Antártica.” 
 

Ou seja, a Antártida não pertence a nenhum país. Ainda assim, alguns países reivindicam 
partes da Antártica, são eles: Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega, e 
Inglaterra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Glossário: 
Fauna – conjunto de animais de uma determinada região.  
Flora – conjunto de plantas de uma determinada região. 
Militarização – ocupação de áreas com as forças armadas, ou seja, com a presença de militares. 

Você Sabia? 
 
No site da Marinha Brasileira existem muitas informações e curiosidades sobre a 
Antártida. Separamos algumas no formato de perguntas para você. 
 

1. Qual é a forma correta: "Antártida" ou "Antártica"? 
As duas formas são usadas e estão corretas. Antártica é uma palavra de origem 
grega que reúne os termos anti (oposto) e arktos (urso), sendo que este último 
termo refere-se à estrela polar da constelação de Ursa Menor ou Little Bear. 

  
2. Qual a menor temperatura registrada na 
Antártica? 
A menor temperatura já registrada foi de -890 C, 
na Estação Vostok (ex-URSS), em 21 de julho de 
1983, sendo também a mínima temperatura 
ambiente já medida na Terra. 
  
3. Qual foi o primeiro homem a atingir o Polo 
Sul? 
ROALD AMUNDSEN, norueguês, em 11 de 
dezembro de 1911. 
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Reivindicação – Ato ou efeito de reivindicar; ato de reclamar um direito. Reaquisição, recuperação, 
reclamação. 
Soberania – autoridade suprema. Poder político de exercer o comando e o controle, sem submissão aos 
interesses de outro. 
 

PENSANDO JUNTOS 

 Pensando no que você aprendeu sobre as regiões polares, encontre as palavras que completam as 
frases abaixo no caça-palavras: 

  
8. O Polo Norte também é chamado de __________________. 
9. Os polos estão em latitudes muito ____________, por isso o clima é muito _________. 
10. Segundo reportagem lida nessa unidade, a _________________ pretende ocupar partes do 

Ártico com as forças armadas. 
11. Há grande temor do derretimento das ________________ dos polos por causa do 

________________ __________________. 
12. O Brasil tem uma base científica chamada de ________________ _________________ na 

_________________________. 
13. O Protocolo de __________________ estabelece regras para proteção ambiental na Antártida. 
14. O primeiro homem a atingir o Polo Sul foi um _____________________. 
 

S R T O N D A A C C B N O M A N E R N 

W S C B U O N I O E D N A C E O U N O 

A S R R I O E A M A D R I D N R E E R 

E N U I E F G J A K L S X V O Ú E I U 

A O I R F Á V N N E R U K L H S O E E 

C G J K O R E I D O P T O M E S A I G 

O I E V O T A U A G K L R O P I U N U 

A Q U E C I M E N T O G L O B A L E Ê 

L A T Y O C E U T I M E E U V N O E S 

T A F R I O R R E S U L I O E T S O S 

A E R G K L O U F I O E A V C Á N O R 

S R R U O K Ç S E A C I Z N U R O I P 

E T U O K Ç W S R R F R E U O T R N B 

D A T U R B N I R R F A L O E I U N A 

E E C B O I E F A G K S T U O D E A H 

C E U O J K L M Z E G I O E A A S F R 
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AVALIAÇÃO 

QUESTÃO 1 

 
A figura faz referência a uma das características do fenômeno da globalização que é 

 

(A) a ideia de que o mundo está maior pela grande quantidade de redes mundiais ligando 
lugares e pessoas. 

(B) a impressão da diminuição das distâncias pela maior velocidade dos transportes e 
comunicações. 

(C) a diminuição da importância dos países, e a maior importância dos continentes e dos blocos 
econômicos. 

(D) o impacto da rede de computadores sobre os países do norte que estão cada vez mais 
desconectados. 

 

QUESTÃO 2 

A imagem mostra a União Europeia pedindo ajuda ao restante do mundo. A característica da 

globalização a que a charge se refere é a 

 

 

 

 

 

(A) independência dos países 
que estão cada vez mais 
isolados economicamente. 
(B) fraqueza das grandes 
potências econômicas que 
estão falindo. 
(C) interdependência entre 
os países que têm as 
economias cada vez mais 
ligadas. 
(D) Incapacidade das 
potências econômicas em 
ajudar os países mais pobres. 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=david+harvey+a+condi%C3%A7%C3%A3o+p%C3%B3s-moderna&source=images&cd=&cad=rja&docid=JBBkiSRtcYsUfM&tbnid=NGaEe_bx8KW3SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dc276.4shared.com/doc/puOdSxzW/preview.html&ei=LjzkUZX2Ja2i4AP964CYCw&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNEzrIE1054pFrZJQ974HLnxIOBxnA&ust=1373996388777157


60 

 

QUESTÃO 3 

 
 
QUESTÃO 4 
 
“No mundo atual, economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil estão determinadas a 
tornarem-se superpotências mundiais, a par dos Estados Unidos. Por este motivo, é mais importante 
do que nunca que os Estados-membros da União Europeia unam forças e constituam uma ‘massa 
crítica’ para preservarem a sua influência na cena mundial”. 

Texto retirado de “A Europa em 12 lições” por Pascal Fontaine. Disponível em: 
<ec.europa.eu/publications> Acesso em: 09/07/2013. 

 
 

Esse trecho foi retirado de um texto escrito para adolescentes e jovens europeus. Perceba que eles 

citam o crescimento do Brasil e de outros países como uma justificativa da maior integração entre os 

países-membros do bloco econômico chamado União Europeia. Quais são as principais intenções dos 

países do mundo inteiro ao se unirem em um bloco econômico? 

 

QUESTÃO 5 

 
Na charge, a senhora representa o Velho Mundo (Europa), atualizada pela bandeira da União 

Europeia, expulsando imigrantes. Sobre esse tema é correto afirmar que 

 

(A) A Europa tem necessidade de imigrantes por apresentar crescimento natural negativo da 
população, por isso todos os países estimulam a imigração. 

(B) Apesar de muitos países apresentarem crescimento natural negativo, em muitos países os 
imigrantes não são bem-vindos, havendo inclusive demonstrações de xenofobia. 

(C) A Europa já recebeu muitos imigrantes, mas atualmente, não tem atraído fluxos de imigração 
por causa da crise econômica que tem afetado as condições de vida da população. 

Essas são logomarcas de empresas 

transnacionais japonesas. Nós as 

conhecemos porque elas estão presentes 

no Brasil também. Explique o que é uma 

empresa transnacional. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ind%C3%BAstria+japonesa&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Zvtv4-INVyj8M&tbnid=taH937uwxJE2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.manutencaoesuprimentos.com.br%2Fconteudo%2F6829-otimismo-cresce-na-industria-japonesa%2F&ei=lxf4UfnMEIn49gTSloHoDw&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNFqJDVjwiZ8HdBTWDrmpUtZ3bsYbQ&ust=1375299851540721
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=europa+imigra%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=xeuN1ra0qf1WdM&tbnid=J_xsd1rp98XnpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffernandonogueiracosta.wordpress.com%2F2012%2F05%2F30%2Fimigracao-de-mao-de-obra-qualificada%2F&ei=eBf5UbfuIJHe8AS83oG4Ag&bvm=bv.49967636,d.eWU&psig=AFQjCNEMjl4L7D8j1bm-3WtvINx48oL69Q&ust=1375365362581269
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(D) Atualmente, a Europa apresenta um fluxo de emigrantes, ou seja, de saída de pessoas e não 
de entrada por causa das crises econômicas sucessivas. 

 

QUESTÃO 6 

 

 
 

QUESTÃO 7 

Utilizando os conhecimentos que você adquiriu sobre a União Europeia, preencha os espaços da 
assertiva, tornando-a verdadeira e, após, assinale a alternativa correta. 
 
“A União Europeia é o ____________1_____________ mais antigo e bem sucedido do mundo, que 
atualmente garante ___________2___________ entre os países-membros. Em 16 países circula uma 
moeda única chamada __________3__________”. 
 

(A) 1 – grupo; 2 – igualdade; 3 – Dólar europeu. 
(B) 1 – bloco econômico; 2 – crise; 3 - Libra. 
(C) 1 – bloco político; 2 – uniformidade; 3 - Euro. 
(D) 1 – bloco econômico; 2 – liberdade de circulação; 3 - Euro. 

 

QUESTÃO 8 

A União Europeia possui alguns símbolos para fortalecer a integração dos 27 países-membros, que 

são: a bandeira da União Europeia, o Dia da Europa (09 de Maio), o Hino Europeu e o Lema “Unida 

na Diversidade”. Esse lema faz referência a 

 

(A) inexistência de diferenças culturais entre os povos europeus. 
(B) grande diversidade étnica e cultural que existe no continente europeu. 
(C) igualdade entre gêneros que existe na Europa e toda a Ásia. 
(D) enorme diversidade étnica e quase nenhuma diferença cultural da Europa. 

Observando a pirâmide etária da Europa, e 

com os conhecimentos sobre a população 

europeia que você adquiriu, é correto 

afirmar que 

(A) na Europa, a expectativa de vida é 

elevada e a taxa de natalidade é 

baixa. 

(B) na Europa, a taxa de natalidade é 

alta e a expectativa de vida 

também. 

(C) a pirâmide etária atual é 

exatamente a mesma de 1950, 

pois não houve nenhuma 

mudança. 

(D) apesar da taxa de fecundidade ser 

baixa na Europa, a expectativa de 

vida continua baixa. 
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QUESTÃO 9 

 

 
 

QUESTÃO 10 

 

Observe novamente a imagem do continente africano. O Deserto do Saara tem sido utilizado como 

critério para uma das divisões regionais mais comuns do continente africano. Quais as duas regiões 

definidas a partir da localização do Deserto do Saara? 

 

 

QUESTÃO 11 
 

A longa guerra civil sudanesa 
“A mais antiga guerra civil do mundo tem como combatentes, de um lado, homens que vagueiam 
desatinados pelos desertos primordiais da África. Eu os sigo numa manhã quente, quando fogem de 
uma emboscada do governo nos campos de petróleo do sul do Sudão. Um de seus companheiros 
acaba de ser morto a tiros, o corpo abandonado em uma savana que esconde quase 20 bilhões de 
dólares de petróleo bruto com baixo teor de enxofre.”  

Revista National Geografic Brasil. São Paulo: Abril, fev. 2003, p. 48-49. 

 
Com auxílio do texto, assinale com V as sentenças verdadeiras e com F as sentenças falsas e, em 
seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta preenchida nos parênteses. 
 
(  ) Após a segunda guerra mundial, muitas nações africanas declararam a independência, mas 
acabaram entrando em guerras civis. 
(    ) Uma guerra civil sempre envolverá pelos menos dois países diferentes. 
(  ) A maior parte das guerras civis africanas foram motivadas por rivalidades étnicas após o 
enfraquecimento do imperialismo e a independência dos países africanos. 
(    ) Savana é um dos biomas africanos. 
(    ) O Sudão é um dos países da África Subsaariana. 
(   ) Guerras civis também podem ser motivadas por razões religiosas e pelo domínio sobre os 
recursos naturais. 
 

A imagem mostra os dois maiores desertos da 
África. O maior deserto do mundo, o Saara, é 
cortado por um rio – o Nilo. 
Explique como é possível que o rio Nilo atravesse 
uma área desértica tão extensa sem secar. 

SAARA 

KALAHARI 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1frica%20climas&source=images&cd=&cad=rja&docid=ag0sSwkgSscEoM&tbnid=Sb-QJcRgExoP4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffantastico.globo.com%2Fplatb%2Fvozesdoclima%2Ftag%2Fseca%2F&ei=uJTqUaL0Eoq69gSGnoHwCA&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNE_WnRpqoD4FE398v_PaNARP2fJmA&ust=1374412803636703
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(A) V - V - V - V - F - V 
(B) V - F - V - V - V - V 
(C) V - F - F - V - V - F 
(D) F - V - V - V - V - V 
 
QUESTÃO 13 
Atualmente a África Subsaariana apresenta uma concentração de graves problemas sociais de 
complexa solução, uma vez que muitos países sequer possuem a infra-estrutura necessária para 
melhorar a prestação de serviços à população. Dentre esses problemas, podemos citar: 
 

(A) a fome, a subnutrição, a epidemia de Aids. 
(B) a xenofobia, o IDH alto, a epidemia de Aids. 
(C) o preconceito, a obesidade infantil, o envelhecimento. 
(D) a poluição, a fome, o IDH alto. 

 
QUESTÃO 14 

O território japonês está localizado sobre o Círculo de Fogo do Pacífico e, em consequência, sofre 

com a forte atividade sísmica da região, ou seja, com a ocorrência de terremotos, erupção de vulcões 

e até tsunamis. Explique o que é o Círculo de Fogo do Pacífico. 

 

Ásia continua crescendo mesmo diante de turbulência europeia 

France Presse  

HONG KONG, 27 dez 2011. A região da Ásia no Pacífico, que durante muito tempo esteve atrás no 
desenvolvimento, agora é a mais dinâmica do planeta: suas economias impulsionam o crescimento 
mundial e suas reservas em moedas são cobiçadas pelos Estados Unidos e pela zona do euro. 
Neste final de 2011, o crescimento dos Estados Unidos tem dificuldades para decolar, a Europa sofre 
sua pior crise em várias décadas e o Brasil, uma grande potência emergente, registrou um 
crescimento nulo no terceiro trimestre. A Ásia, ao contrário, goza de excelente saúde e a robustez de 
sua economia está acompanhada de um crescimento de seu papel diplomático.  
As taxas de crescimento dos países asiáticos são amplamente superiores aos países europeus ou dos 
Estados Unidos. Contudo, os analistas advertem que seu impacto poderia se agravar em 2012, 
sobretudo se a Europa sofrer uma recessão. A China e a Índia, as duas grandes potências emergentes 
asiáticas, mostraram algumas fragilidades durante o terceiro trimestre, com uma desaceleração das 
exportações, da demanda interior e da produção. Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan 
registraram um crescimento menor no fim do ano. O Japão foi debilitado pelo terremoto e o tsunami 
do dia 11 de março, embora tenha se recuperado mais tarde, enquanto a Tailândia sofreu 
inundações históricas no outono, que paralisaram grande parte de suas atividades. 
"A principal força da Ásia é financeira. Seus bancos são sólidos e não se afundam com o peso de 
créditos duvidosos", declarou à AFP Frederic Neumann, um economista do HSBC. A China possui 
reservas colossais de divisas - mais de 3,2 trilhões de dólares no final de setembro. 
 
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/asia-continua-crescendo-mesmo-diante-de-turbulencia-europeia-1.html> 

Acesso em: 20/07/2013. 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/asia-continua-crescendo-mesmo-diante-de-turbulencia-europeia-1.html
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QUESTÃO 15 

O texto “Ásia continua crescendo mesmo diante de turbulência europeia” faz referência a dois 

países asiáticos que compõem os Brics. Quais os nomes desses países? Explique o que são os Brics. 

 

QUESTÃO 16 

O texto “Ásia continua crescendo mesmo diante de turbulência europeia” menciona que os “Tigres 

Asiáticos” registraram um crescimento menor na economia. Quais são os países chamados de Tigres 

Asiáticos? 

 

QUESTÃO 17 

Na década de 1980 um grupo de quatro países da Ásia receberam o apelido de Tigres Asiáticos pela 

velocidade de seu desenvolvimento socioeconômico. Os governos desses países tiveram uma função 

essencial incentivando 

 

(A) a hostilidade com estrangeiros, e um mercado interno protecionista. 
(B) a pesquisa científica, a emigração e o fortalecimento das moedas locais. 
(C) a qualificação da mão-de-obra, a educação e a pesquisa científica. 
(D) O mercado interno, a educação e a agropecuária. 

 

 

Novo presidente diz que lutará por China de classe média 
17/03/2013 por BBC Brasil 
O presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang assumiram o poder na China na semana 
passada, representando uma nova geração de líderes políticos do país asiático. Neste domingo, 
ambos deram, em suas primeiras declarações após a posse, indicações sobre as reformas que 
pretendem implementar na segunda maior economia do mundo. 
Em uma entrevista coletiva - algo raro para um líder chinês - o premiê Li Keqiang disse que a ênfase 
do novo governo será em um crescimento sustentável e serão feitos cortes na folha de pagamento, 
viagens ao exterior, novos escritórios, carros e outras extravagâncias para economizar recursos que 
possam ser aplicados na melhoria dos serviços sociais para a população. 'Para que as pessoas possam 
viver bem, o governo precisa enxugar seu orçamento', disse Li. 
Entre as promessas mais importantes do novos líderes chineses está um programa para tirar em dois 
anos 80 milhões de pessoas da pobreza. O programa inclui um aumento de 40% no salário mínimo do 
país, o aumento dos investimentos em educação e programas de habitações populares e um 
aumento de 5% nos dividendos pagos por grandes empresas estatais. 
Um dos motivos por trás desses esforços de mudança seria o aumento da desigualdade na China nas 
últimas décadas. Desde 1978, a pontuação obtida pelo país no índice Gini - que mede a desigualdade 
com base em uma escala de 0 a 1, em que 0 significa igualdade e 1 desigualdade absoluta - passou de 
0,28 para algo em torno de 0,45. 

 
Adaptado de BBC Brasil. Disponível em: 

< http://www.bbc.co.uk/portuguese/topicos/internacional/> Acesso em: 10/07/2013. 

 
 
QUESTÃO 18 
O crescimento econômico chinês é realmente impressionante, mas também apresenta 
consequências ruins. O texto da reportagem “Novo presidente diz que lutará por China de classe 
média” diz que o novo governo lutará contra duas dessas consequências, que são: 
 

(A) a guerra civil e a fraqueza da moeda. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/topicos/internacional/
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(B) a má qualidade de vida e a falta de indústrias. 
(C) a desigualdade social e os impactos ambientais. 
(D) os impactos ambientais e a xenofobia. 

 
QUESTÃO 19 
O petróleo é a fonte energética mais utilizada pelo ser humano hoje. As maiores reservas de petróleo 
do mundo estão na Ásia, na região chamada de: 
 

(A) Índia 
(B) Extremo Oriente 
(C) Ásia Central 
(D) Oriente Médio 

 
QUESTÃO 20 
A Oceania é um continente formado por ilhas e arquipélagos. As ilhas de maior extensão territorial 
são a Austrália e a Nova Zelândia. Todas as demais ilhas estão agrupadas em arquipélagos chamados 
de: 
 

(A) Polinésia, Micronésia e Melanésia. 
(B) Polinésia, Tahiti e Indonésia. 
(C) Indonésia, Polinésia e Micronésia. 
(D) Melanésia, Micronésia e Malásia. 

 
 
QUESTÃO 21 
É muito comum ouvir as pessoas se referirem às regiões polares como hostis à ocupação humana. A 
que se deve essa hostilidade? 
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GABARITO DAS ATIVIDADES (PENSANDO JUNTOS) 
 

UNIDADE 1 GLOBALIZAÇÃO 

Observe novamente as últimas imagens e responda: 
 

1) a) Você utiliza alguma das redes sociais indicadas pelas figuras? Qual? 
R: A resposta a essa questão é livre, o que será avaliado é a compreensão do enunciado e a 
coerência da resposta. 
 
b) Você acredita que as redes sociais aumentam a integração entre as pessoas? Por quê? 
R: A resposta a essa questão é livre, pois o aluno pode compreender que a integração aumenta 
pela comunicação que é estabelecida na rede, como pode entender o contrário, justificando que a 
conexão constante isola a pessoa do mundo real. É preciso avaliar a compreensão do enunciado e 
a coerência da resposta. 
 
c) Você já fez uma refeição em uma das redes de fast-food indicadas nas figuras? Em qual? 
R: A resposta a essa questão é livre, o que será avaliado é a compreensão do enunciado e a 
coerência da resposta. 
 
d) Você acredita que as refeições servidas nessas lanchonetes são saudáveis? Por quê? 
R: A resposta a essa questão é livre, o que será avaliado é a compreensão do enunciado e a 
coerência da resposta. 
 
 
AS TRANSNACIONAIS E OS BLOCOS ECONÔMICOS 
 
1) Você conhece as transnacionais representadas abaixo? Associe a coluna das imagens de 

logomarcas com a coluna que as identifica: 
 
 

a) (  C ) empresa sul coreana que atua no setor de eletrônicos e de 
tecnologia da informação. 

 
 
 
 
  
                                                       b) (   D   ) empresa suíça do setor alimentício (de alimentos). 
 
 
 
 
 
                                                      c) (   B   ) empresa alemã que produz material desportivo. 

 
 
 
 

                                                 d) (   A   ) empresa automobilística alemã. 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=volkswagen&source=images&cd=&cad=rja&docid=7qZRyOWaaqIxVM&tbnid=ttKZkirj6Y3tLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abla.com.br/volkswagen-passa-toyota-em-venda-mensal-de-carros/&ei=QeDlUduVG_Pb4AO-3YFw&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNEG2vdg6Rhh94HxaXM8DHEmGKeajw&ust=1374106042087073
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=adidas&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qy1mDFhySVw1DM&tbnid=pKZ9sxJgpyZtUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://atitudeco.com.br/2011/03/31/adidas-apresenta-estrategia-ambiental-para-melhorar-a-cadeia-de-valor/&ei=yeHlUa_-Ken54AOrnYCQBA&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNH0PGk866cBJhNqwq-fMrT3NOuMhw&ust=1374106433153839
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=logo+samsung&source=images&cd=&cad=rja&docid=6hnXw3a0AsNIrM&tbnid=F7KIFto5n-bbeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ethiopianreview.com/?attachment_id=29893&ei=veLlUaaOCIe14AOTqYGgBg&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNGHH329mVqU06IjFK71Vt3iRs-llw&ust=1374106644465022
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=nestle&source=images&cd=&cad=rja&docid=Dgzsahc1_LwI7M&tbnid=7Ce28GdxsOiMTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rhlink.com.br/noticias/vagas-de-estagio-2013/&ei=OOPlUbjuOI-84APi5YD4Cw&bvm=bv.49405654,d.aWM&psig=AFQjCNFxz3HHe6HYcg0z2WlPoCfjHqHZZg&ust=1374106803151761
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DENTRO OU FORA DA GLOBALIZAÇÃO 

 Preencha a cruzadinha a partir das dicas dadas abaixo: 
 
1. Processo de integração da economia mundial 
2. Rede mundial de computadores 
3.  Apresentou grande avanço tecnológico nos últimos anos, possibilitando o atual estágio da 

globalização. 
4. Organização das Nações Unidas 
5. Bloco econômico do qual o Brasil faz parte 
6. Empresa que possui sede em um país desenvolvido e filiais espalhadas por vários países do 

mundo. 
 

 

1 

 G 

L 

 

5 M E R C O S U L 

 

6 

 

 B  T 

 

A 

 

R 

L A 

 

2 I N T E R N E T 

 Z  4 

 

S 

  

3 C O M U N I C A Ç Ã O N 

 

Ç 

 

N A 

Ã U C 

O  I 

 

O 

N 

A 

L 

 



68 

 

 

UNIDADE 2 - CONTINENTE EUROPEU 

 Acerca do que você aprendeu sobre o território europeu nessa unidade, responda: 
 

1. A Europa é banhada pelos Oceanos: 
(D) Oceano Glacial Ártico e Oceano Atlântico. 
 
2. Entre os países europeus que são banhados pelo Mar Mediterrâneo, que separa a Europa da 

África, podemos citar: Itália, Espanha e Grécia. 
Logicamente, existem outras possibilidades de respostas. 

 

A UNIÃO EUROPEIA 

1. Cite uma informação dessa unidade que comprove a força econômica da União Europeia. 
R: O aluno poderá citar o PIB superior ao americano, ou a participação da produção europeia na 
produção mundial. 
 

2. Cite um dos direitos que os cidadãos que moram nos países-membros da União Europeia 
possuem, em relação à liberdade de circulação. 
R: Trabalhar, estudar ou residir em qualquer país europeu.  

A POPULAÇÃO DA EUROPA 

 Pensando que a população de idosos no Brasil também está aumentando e que nosso país deve 
incentivar atitudes que garantam o respeito à pessoa idosa, vamos procurar palavras importantes 
sobre esse tema no caça-palavras: 

  

                   

          P     S    

     S O L I D A R I E D A D E  

          R   N  Ú    

C O N H E C I M E N T O  V  D    

          C   E  E    

 E X P E R I Ê N C I A  L      

          P   H      

  C I D A D A N I A  D E S A F I O 

          Ç   C      

          Ã   E      

      I D O S O   R      
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 G E R A Ç Õ E S           

 

ÁFRICA 

RECONHECENDO A ÁFRICA – PENSANDO JUNTOS 

 Pensando no que você aprendeu sobre os aspectos físicos do continente, encontre as palavras 
correspondentes às questões no caça-palavras: 

  
1. Rio que atravessa o Deserto do Saara 
2. Ponto mais alto do continente africano 
3. Deserto localizado no Sul África 
4. Vegetação africana semelhante ao cerrado brasileiro 
5. Lago onde nasce o rio Nilo 
6. Processo que ocorre nas bordas dos desertos e que pode ser diminuído pelo plantio de árvores 
7. Mar que separa a África da Europa 
 

S E W E D F G H U U T G S A C V U M I 

A D S W Q A E W Q P P E W U R S A R A 

P V D R E S O L I D A S I E D A D E E 

O D E S E R T I F I C A Ç Ã O S A I E 

C O N H E C I M E N T A S V O A M O R 

E N B A V E I A T O C R C E D V M O U 

X E Q U I L I M A N J A R O E A J E O 

P Y R C T I M E D I T E R R Â N E O Y 

U T C I Ó A D A N L A G D E S A F I O 

Y E Y U R O A Y U O Ç H A C E P S H T 

H R U J I U E N O T Ã G L E S A A J R 

N F O K A L A H A R I J E R P I N N G 

M G T P E E B O P T E K G R I J I M A 

B G E R A Ç Õ E S E R U H N M J K L C 

 

A FORÇA DO PASSADO – PENSANDO JUNTOS 

1. Observe novamente o mapa dessa unidade e responda quais as potências europeias que mais 
possuíam territórios na África em 1914? 
R: Império Britânico e França. 
 

2. Cite dois países africanos que passaram por guerras civis no século XX. 
R: Alguns exemplos da unidade são Serra Leoa, Angola e Sudão. 
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AS DIFICULDADES DO PRESENTE 

1. Os maiores índices de pobreza, forme e incidência de Aids estão na ÁFRICA SUBSAARIANA (região 
da África abaixo do Saara). 

2. A FOME é causada pela falta de alimentos na África Subsaariana. 
3. Há uma epidemia de AIDS atualmente na África. 
4. A sigla de Organização Mundial da Saúde é OMS. 
5. Quando não fome, muitas vezes há SUBNUTRIÇÃO, causada pela má alimentação ou falta de 
alimentos. 
6. A esperança de vida ao nascer na África Subsaariana é BAIXA. 
7. A taxa de mortalidade infantil na África Subsaariana é ALTA. 
8. O vírus HIV causa a Aids. 
9. O CHIFRE DA ÁFRICA é a região da África em que se verifica a pior “emergência alimentar” no 
momento na África Subsaariana. 
10. Segundo o IDH, o DESENVOLVIMENTO humano na África Subsaariana é baixo. 
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MÓDULO 4 – ÁSIA 

RECONHECENDO A ÁSIA 

 Preencha a cruzadinha a partir das palavras usadas para preencher as frases abaixo: 
 

1. A ÁSIA é o maior continente do mundo. 
2. O ponto mais alto do mundo é o MONTE EVEREST. 
3. As montanhas mais altas do mundo estão na Ásia, na Cordilheira do HIMALAIA. 
4. A Cordilheira do Himalaia se formou a partir do encontro de placas tectônicas CONVERGENTES. 
5. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área de forte atividade SÍSMICA. 
6. Recentemente na Ásia, fortes terremotos foram seguidos de TSUNAMIS(ondas gigantes). 
7. O país mais populoso do mundo é a CHINA. 
8. As maiores reservas de petróleo do mundo estão no ORIENTE MÉDIO. 
9. Os BRICS são os países emergentes da economia mundial. 
10. O ISLAMISMO é a religião predominante no Oriente Médio. 
 
 

10  8 
 

I 

 

3 

 

4 

 

O 

S H C R 
 

9 
 

6 
 

L I O I B T 

A 2 M O N T E E V E R E S T 

M 
 

A 

 

V 

 

N 

 

 

 

I 

 

U 

 

I L E T C N 

 1 Á S I A R E S A 

M 
 

I G M 

 

M 

O A E É I 

 

N D 7 S 

T I C 
 

 E O H 

5 S Í S M I C A 

 N 

 

 

 

 

A  

 
 

A  A  



72 

 

A CHINA 

1. Quando a China se tornou a segunda economia mundial? Que país foi ultrapassado pela 
China? 

R: No ano de 2010, quando o PIB chinês ultrapassou o PIB japonês. 
 
2. Cite uma das características que demonstram a força da economia chinesa. 
R: A China é a economia mais industrializada do mundo; é o maior exportador mundial de bens 
industrializados variados; é o maior importador mundial de minérios, algodão, soja e carne. 
Tudo isso demonstra a força da China na economia mundial. 
 
3. Quais as reflexos ruins do forte crescimento econômico da China? 
R: A crescente desigualdade social dentro da China e os impactos ambientais. 

O JAPÃO 

1.  Cite dois indicadores sociais que demonstram o desenvolvimento do Japão. 
R: A alta expectativa de vida, o IDH muito alto, a alta taxa de alfabetização. 

 
2. O Japão sofre constantemente com a forte atividade sísmica da região em que está 

localizado, sendo comum a ocorrência de terremotos, erupção de vulcões e tsunamis. (A 
ordem não tem nenhuma importância) 

 
3. O Japão é um arquipélago. O que isso quer dizer? 
R: Que o território japonês é formado por um conjunto de ilhas.  

OS TIGRES ASIÁTICOS 

1. Por que Cingapura, Taiwan, Hong Kong e Cingapura receberam o apelido de “Tigres 
Asiáticos”? 

R: Por causa do rápido crescimento econômico vivido por esses países na década de 1980. 
 
2. Cite duas atitudes importantes dos governos dos tigres asiáticos para o desenvolvimento de 

seus países. 
R: Investiu na qualificação da mão-de-obra, no setor de educação e em pesquisas científicas. 
 

UNIDADE 5 - OCEANIA E REGIÕES POLARES 

LOCALIZANDO E RECONHECENDO A OCEANIA 

1. Quais são as três maiores ilhas da Oceania? 
R: Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. 
 
2. Qual o significado dos nomes dos arquipélagos abaixo? 

d) Melanésia – Ilha dos Negros ou Ilhas Negras. 
e) Micronésia – Ilhas Pequenas 
f) Polinésia – Muitas ilhas 
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LOCALIZANDO E RECONHECENDO AS REGIÕES POLARES 

 Pensando no que você aprendeu sobre as regiões polares, encontre as palavras que completam as 
frases abaixo no caça-palavras: 

  
1. O Polo Norte também é chamado de ÁRTICO. 
3. Os polos estão em latitudes muito ALTAS, por isso o clima é muito FRIO. 
4. Segundo reportagem lida nessa unidade, a RÚSSIA pretende ocupar partes do Ártico com as 

forças armadas. 
5. Há grande temor do derretimento das GELERIAS dos polos por causa do AQUECIMENTO 

GLOBAL. 
6. O Brasil tem uma base científica chamada de COMANDANTE FERRAZ na ANTÁRTIDA. 
7. O Protocolo de MADRID estabelece regras para proteção ambiental na Antártida. 
8. O primeiro homem a atingir o Polo Sul foi um NORUEGUÊS. 
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GABARITO DA AVALIAÇÃO 

QUESTÃO 1 

 
A figura faz referência a uma das características do fenômeno da globalização que é 

 

(B) a impressão da diminuição das distâncias pela maior velocidade dos transportes e 
comunicações. 

 

QUESTÃO 2 

 

A imagem mostra a União Europeia pedindo ajuda ao restante do mundo. A característica da 

globalização a que a charge se refere é a 

 
 

 

QUESTÃO 3 

 
 
 
 

Essas são logomarcas de empresas 
transnacionais japonesas. Nós as 
conhecemos porque elas estão presentes 
no Brasil também. Explique o que é uma 
empresa transnacional. 
RESPOSTA: O aluno deve reconhecer 
que uma transnacional atua em várias 
partes do mundo, atrás de maiores 
lucros; e que sua sede, geralmente, está 
em um país desenvolvido. 

(C) interdependência entre 
os países que tem as 
economias cada vez mais 
ligadas. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=david+harvey+a+condi%C3%A7%C3%A3o+p%C3%B3s-moderna&source=images&cd=&cad=rja&docid=JBBkiSRtcYsUfM&tbnid=NGaEe_bx8KW3SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dc276.4shared.com/doc/puOdSxzW/preview.html&ei=LjzkUZX2Ja2i4AP964CYCw&bvm=bv.48705608,d.aWM&psig=AFQjCNEzrIE1054pFrZJQ974HLnxIOBxnA&ust=1373996388777157
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ind%C3%BAstria+japonesa&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Zvtv4-INVyj8M&tbnid=taH937uwxJE2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.manutencaoesuprimentos.com.br%2Fconteudo%2F6829-otimismo-cresce-na-industria-japonesa%2F&ei=lxf4UfnMEIn49gTSloHoDw&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNFqJDVjwiZ8HdBTWDrmpUtZ3bsYbQ&ust=1375299851540721
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QUESTÃO 4 
 
 
“No mundo atual, economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil estão determinadas a 
tornarem-se superpotências mundiais, a par dos Estados Unidos. Por este motivo, é mais importante 
do que nunca que os Estados-membros da União Europeia unam forças e constituam uma ‘massa 
crítica’ para preservarem a sua influência na cena mundial”. 

Texto retirado de “A Europa em 12 lições” por Pascal Fontaine. Disponível em: 
<ec.europa.eu/publications> Acesso em: 09/07/2013. 

 
 

Esse trecho foi retirado de um texto escrito para adolescentes e jovens europeus. Perceba que eles 

citam o crescimento do Brasil e de outros países como uma justificativa da maior integração entre os 

países-membros do bloco econômico chamado União Europeia. Quais são as principais intenções dos 

países do mundo inteiro ao se unirem em um bloco econômico? 

RESPOSTA: Espera-se que o aluno reconheça que os países, através dos blocos, podem se fortalecer 

economicamente na disputa internacional, aumentando relações comerciais com outros países. 

 

 

QUESTÃO 5 

 
Na charge, a senhora representa o Velho Mundo (Europa), atualizada pela bandeira da União 

Europeia, expulsando imigrantes. Sobre esse tema é correto afirmar que 

 

(B) Apesar de muitos países apresentarem crescimento natural negativo, em muitos países os 
imigrantes não são bem-vindos, havendo inclusive demonstrações de xenofobia. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=europa+imigra%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=xeuN1ra0qf1WdM&tbnid=J_xsd1rp98XnpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffernandonogueiracosta.wordpress.com%2F2012%2F05%2F30%2Fimigracao-de-mao-de-obra-qualificada%2F&ei=eBf5UbfuIJHe8AS83oG4Ag&bvm=bv.49967636,d.eWU&psig=AFQjCNEMjl4L7D8j1bm-3WtvINx48oL69Q&ust=1375365362581269
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QUESTÃO 6 

 

 
QUESTÃO 7 

Utilizando os conhecimentos que você adquiriu sobre a União Europeia, preencha os espaços da 
assertiva, tornando-a verdadeira e, após, assinale a alternativa correta. 
 
“A União Europeia é o ____________1_____________ mais antigo e bem sucedido do mundo, que 
atualmente garante ___________2___________ entre os países-membros. Em 16 países circula uma 
moeda única chamada __________3__________”. 
 
(D) 1 – bloco econômico; 2 – liberdade de circulação; 3 - Euro. 
 

QUESTÃO 8 

A União Europeia possui alguns símbolos para fortalecer a integração dos 27 países-membros, que 

são: a bandeira da União Europeia, o Dia da Europa (09 de Maio), o Hino Europeu e o Lema “Unida 

na Diversidade”. Esse lema faz referência a 

 

(B) grande diversidade étnica e cultural que existe no continente europeu. 

Observando a pirâmide etária da Europa, e 

com os conhecimentos sobre a população 

europeia que você adquiriu, é correto 

afirmar que 

(E) na Europa, a expectativa de vida é 

elevada e a taxa de natalidade é 

baixa. 
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QUESTÃO 9 

 

 
 

QUESTÃO 10 

Observe novamente a imagem do continente africano. O Deserto do Saara tem sido utilizado como 

critério para uma das divisões regionais mais comuns do continente africano. Quais as duas regiões 

definidas a partir da localização do Deserto do Saara? 

RESPOSTA: África do Norte e África Subsaariana. 

 
QUESTÃO 11 
 

A longa guerra civil sudanesa 
“A mais antiga guerra civil do mundo tem como combatentes, de um lado, homens que vagueiam 
desatinados pelos desertos primordiais da África. Eu os sigo numa manhã quente, quando fogem de 
uma emboscada do governo nos campos de petróleo do sul do Sudão. Um de seus companheiros 
acaba de ser morto a tiros, o corpo abandonado em uma savana que esconde quase 20 bilhões de 
dólares de petróleo bruto com baixo teor de enxofre.”  

Revista National Geografic Brasil. São Paulo: Abril, fev. 2003, p. 48-49. 

 
Com auxílio do texto, assinale com V as sentenças verdadeiras e com F as sentenças falsas e, em 
seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta preenchida nos parênteses. 
 
( V ) Após a segunda guerra mundial, muitas nações africanas declararam a independência, mas 
acabaram entrando em guerras civis. 
( F ) Uma guerra civil sempre envolverá pelos menos dois países diferentes. 
( V ) A maior parte das guerras civis africanas foram motivadas por rivalidades étnicas após o 
enfraquecimento do imperialismo e a independência dos países africanos. 
( V ) Savana é um dos biomas africanos. 
( V ) O Sudão é um dos países da África Subsaariana. 
( V ) Guerras civis também podem ser motivadas por razões religiosas e pelo domínio sobre os 
recursos naturais. 
 

(B) V - F - V - V - V - V 
 
 

A imagem mostra os dois maiores desertos da 
África. O maior deserto do mundo, o Saara, é 
cortado por um rio – o Nilo. 
Explique como é possível que o rio Nilo atravesse 
uma área desértica tão extensa sem secar. 
RESPOSTA: Espera-se que o aluno relacione a 
perenidade do Nilo com o abastecimento 
constante de suas nascentes no Lago Vitória, 
região de clima tropical, com grande ocorrência 
de chuvas. 

SAARA 

KALAHARI 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A1frica%20climas&source=images&cd=&cad=rja&docid=ag0sSwkgSscEoM&tbnid=Sb-QJcRgExoP4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffantastico.globo.com%2Fplatb%2Fvozesdoclima%2Ftag%2Fseca%2F&ei=uJTqUaL0Eoq69gSGnoHwCA&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNE_WnRpqoD4FE398v_PaNARP2fJmA&ust=1374412803636703
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QUESTÃO 12 
 
Atualmente a África Subsaariana apresenta uma concentração de graves problemas sociais de 
complexa solução, uma vez que muitos países sequer possuem a infra-estrutura necessária para 
melhorar a prestação de serviços à população. Dentre esses problemas, podemos citar 
 

(E) a fome, a subnutrição, a epidemia de Aids. 
 
QUESTÃO 13 

O território japonês está localizado sobre o Círculo de Fogo do Pacífico e, em consequência, sofre 

com a forte atividade sísmica da região, ou seja, com a ocorrência de terremotos, erupção de vulcões 

e até tsunamis. Explique o que é o Círculo de Fogo do Pacífico. 

RESPOSTA: Espera-se que o aluno reconheça que o Círculo de Fogo é uma área de encontro de 

placas tectônicas no entorno do Oceano Pacífico, e que por ser uma área de contato entre placas 

apresenta forte atividade sísmica. 

 

Ásia continua crescendo mesmo diante de turbulência europeia 

France Presse  

HONG KONG, 27 dez 2011. A região da Ásia no Pacífico, que durante muito tempo esteve atrás no 
desenvolvimento, agora é a mais dinâmica do planeta: suas economias impulsionam o crescimento 
mundial e suas reservas em moedas são cobiçadas pelos Estados Unidos e pela zona do euro. 
Neste final de 2011, o crescimento dos Estados Unidos tem dificuldades para decolar, a Europa sofre 
sua pior crise em várias décadas e o Brasil, uma grande potência emergente, registrou um 
crescimento nulo no terceiro trimestre. A Ásia, ao contrário, goza de excelente saúde e a robustez de 
sua economia está acompanhada de um crescimento de seu papel diplomático.  
As taxas de crescimento dos países asiáticos são amplamente superiores aos países europeus ou dos 
Estados Unidos. Contudo, os analistas advertem que seu impacto poderia se agravar em 2012, 
sobretudo se a Europa sofrer uma recessão. A China e a Índia, as duas grandes potências 
emergentes asiáticas, mostraram algumas fragilidades durante o terceiro trimestre, com uma 
desaceleração das exportações, da demanda interior e da produção. Hong Kong, Cingapura, Coreia 
do Sul e Taiwan registraram um crescimento menor no fim do ano. O Japão foi debilitado pelo 
terremoto e o tsunami do dia 11 de março, embora tenha se recuperado mais tarde, enquanto a 
Tailândia sofreu inundações históricas no outono, que paralisaram grande parte de suas atividades. 
"A principal força da Ásia é financeira. Seus bancos são sólidos e não se afundam com o peso de 
créditos duvidosos", declarou à AFP Frederic Neumann, um economista do HSBC. A China possui 
reservas colossais de divisas - mais de 3,2 trilhões de dólares no final de setembro. 
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/asia-continua-crescendo-mesmo-diante-de-
turbulencia-europeia-1.html> Acesso em: 20/07/2013. 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/asia-continua-crescendo-mesmo-diante-de-turbulencia-europeia-1.html
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QUESTÃO 14 

O texto “Ásia continua crescendo mesmo diante de turbulência europeia” faz referência a dois 

países asiáticos que compõem os Brics. Quais os nomes desses países? Explique o que são os Brics. 

RESPOSTA: China e Índia. São países de economia emergente, ou seja, economias que estão 

apresentando forte crescimento do cenário internacional, mas que ainda não são considerados 

países desenvolvidos (os outros são Brasil, Rússia e África do Sul). 

 

QUESTÃO 15 

O texto “Ásia continua crescendo mesmo diante de turbulência europeia” menciona que os “Tigres 

Asiáticos” registraram um crescimento menor na economia. Quais são os países chamados de Tigres 

Asiáticos? 

RESPOSTA: Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan. 

 

QUESTÃO 16 

Na década de 1980 um grupo de quatro países da Ásia receberam o apelido de Tigres Asiáticos pela 

velocidade de seu desenvolvimento socioeconômico. Os governos desses países tiveram uma função 

essencial incentivando 

 

(C) a qualificação da mão-de-obra, a educação e a pesquisa científica. 
 

 

Novo presidente diz que lutará por China de classe média 
17/03/2013 por BBC Brasil 
O presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang assumiram o poder na China na semana 
passada, representando uma nova geração de líderes políticos do país asiático. Neste domingo, 
ambos deram, em suas primeiras declarações após a posse, indicações sobre as reformas que 
pretendem implementar na segunda maior economia do mundo. 
Em uma entrevista coletiva - algo raro para um líder chinês - o premiê Li Keqiang disse que a ênfase 
do novo governo será em um crescimento sustentável e serão feitos cortes na folha de pagamento, 
viagens ao exterior, novos escritórios, carros e outras extravagâncias para economizar recursos que 
possam ser aplicados na melhoria dos serviços sociais para a população. 'Para que as pessoas possam 
viver bem, o governo precisa enxugar seu orçamento', disse Li. 
Entre as promessas mais importantes do novos líderes chineses está um programa para tirar em dois 
anos 80 milhões de pessoas da pobreza. O programa inclui um aumento de 40% no salário mínimo do 
país, o aumento dos investimentos em educação e programas de habitações populares e um 
aumento de 5% nos dividendos pagos por grandes empresas estatais. 
Um dos motivos por trás desses esforços de mudança seria o aumento da desigualdade na China nas 
últimas décadas. Desde 1978, a pontuação obtida pelo país no índice Gini - que mede a desigualdade 
com base em uma escala de 0 a 1, em que 0 significa igualdade e 1 desigualdade absoluta - passou de 
0,28 para algo em torno de 0,45. 

 
Adaptado de BBC Brasil. Disponível em: 

< http://www.bbc.co.uk/portuguese/topicos/internacional/> Acesso em: 10/07/2013. 

 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/topicos/internacional/
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QUESTÃO 17 
O crescimento econômico chinês é realmente impressionante, mas também apresenta 
consequências ruins. O texto da reportagem “Novo presidente diz que lutará por China de classe 
média” diz que o novo governo lutará contra duas dessas consequências que são 
 
(C) a desigualdade social e os impactos ambientais. 
 
QUESTÃO 18 
O petróleo é a fonte energética mais utilizada pelo ser humano hoje. As maiores reservas de petróleo 
do mundo estão na Ásia, na região chamada de 
 

(D) Oriente Médio 
 
 
QUESTÃO 19 
 
A Oceania é um continente formado por ilhas e arquipélagos. As ilhas de maior extensão territorial 
são a Austrália e a Nova Zelândia. Todas as demais ilhas estão agrupadas em arquipélagos chamados 
de 
 

(E) Polinésia, Micronésia e Melanésia. 
 
QUESTÃO 20 
É muito comum ouvir as pessoas se referirem às regiões polares como hostis à ocupação humana. A 
que se deve essa hostilidade? 
RESPOSTA: O aluno deve reconhecer que o frio intenso das altas latitudes impede a ocupação do 

ser humano. 
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