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ROTEIRO DE GEOGRAFIA – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
VOLUME 4  

 
 

UNIDADE 01  
 
 

   OBJETIVOS:  
 
 

• Compreender  as transformações do espaço que atendem às deferentes 
formas de circulação de mercadorias, de capitais, de pessoas pelo 
globo, assim como as diversas consequências desse processo no 
países em desenvolvimento; págs. 09 a 13. 

• Perceber  a mudança na velocidade dos transportes nos diferentes 
períodos, a partir das inovações tecnológicas no mundo atual; págs. 14, 
15. 

• Entender a integração econômica e financeira no aspecto global, a partir 
dos anos 1980, assim como,  o surgimento de blocos econômicos; pág. 
15. 

• Identificar o bloco econômico da União Europeia, através da leitura e 
interpretação de mapa; págs. 19, 20. 
Compreender a importância econômica e política dos Estados Unidos da 
América (EUA), da China e do Japão no atual cenário mundial; 

• Analisar através de mapa a origem dos migrantes de todo mundo que 
foram para os EUA; Pág.  

• Compreender  a posição dos países que compõem o grupo dos países 
emergentes (BRICS);pág. 27,28,30. 

• Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul (South Africa em 
Inglês).pág. 29. 
VÍDEO: Comércio Exterior: o mundo sem fronteiras; pág.  
http://www.ejamundodotrabalho.sp 
 
ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 
 
 
AS MUDANÇAS NO ESPAÇO GEOGRAFICO NA ESCALA MUNDIAL:  
 
PÁG. 09 A 13 - GLOBALIZAÇÃO NUM MUNDO ECONOMICAMENTE 
DESIGUAL E TECNICAMENTE INTEGRADO. 
 
Através as relações no mundo se intensificaram conforme as novas 
tecnologias e possibilitaram o avanço da produção industrial e do 



comércio mundial. A globalização é, sobretudo, econômica, e 
caracteriza-se pelo conjunto de mudanças no processo de produção de 
riquezas, nas relações de trabalho, no papel do Estado, nas formas de 
dominação sociocultural e pela facilitação dos fluxos de pessoas, 
capitais e informações ao redor do mundo. 
 
A base estrutural que possibilitou o aumento dos fluxos de informações 
nas últimas décadas é o avanço das telecomunicações (satélites 
artificiais, centrais telefônicas, cabos de fibra óptica e telefonia celular) e 
da informática. A evolução das tecnologias para computadores e internet 
permite um volume e rapidez cada vez maiores na transmissão de 
dados, voz, texto e imagem em todo o planeta, tornando-o cada vez 
mais conectado e integrado. Além das telecomunicações e informática, 
dos meios de transporte, na etapa do desenvolvimento industrial 
conhecida como Terceira Revolução Industrial. A revolução tecnológica 
dos meios de informação e comunicação intensificou-se, possibilitando 
uma disputa cada vez maior entre países e empresas a partir da 
facilidade de circulação do capital de um país para outro, seja para a 
venda de mercadorias, para a instalação de filiais de empresas ou para 
aplicações financeiras. 
 
Surge em 1957 a CEE (Comunidade Econômica Europeia), com o 
objetivo de integração econômica na Europa. Em 1992 passa a Bloco 
Econômico da UNIÃO EUROPEIA, que estabelece uma cooperação 
econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de 
blocos mais avançados apresentando uma integração econômica, social 
e política, moeda comum (EURO) e livre circulação de pessoas.  
 
PÁGS. 22 à 30: AS POTÊNCIAS MUNDIAIS: 
 
Estados Unidos, China e Japão, fazem parte das grandes potências 
econômicas.Em 2001, alguns países foram agrupados por terem as 
mesmas particularidades: economia estabilizada, crescimento 
econômico, diminuição lente das desigualdades sociais einvestimento de 
empresas estrangeiras. São os BRICS, sigla que se refre ao países: 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. Nessa Unidade de Ensino, comenta-se sobre a Migração para os 
Estados Unidos. Como os Estados Unidos reage, em relação à 
migração? 
 
2. Os países também podem ser classificados pelo IDH (ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO. Quais são os 03 (três) aspectos 
analisados no IDH? 
_______________________________________________________ 
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VOLUME 4 
 

                               UNIDADE 02  -  A EUROPA 
 
   OBJETIVOS:  

 
•  Analisar o Continente Europeu em seus aspectos naturais: clima, 

vegetação, relevo, hidrografia;págs. 33 a 40. 
• Entender as dinâmicas populacionais e as consequências sociais e 

econômicas na Europa; págs. 42 a 47. 
• Analisar os processos de Imigração e xenofobia  que ocorrem nesse 

continente; págs. 48 a 50. 
VÍDEO: Demografia, o perfil do povo; pág. 44. 
            _http://www.ejamundodotrabalho.sp 
 
ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 
 
PÁGS. 33 À 35 - PAISAGENS DA EUROPA: ASPECTOS NATURAIS 
 
A Europa é composta de um conjunto de penínsulas unidas. As maiores 

delas são a "terra firme" e a Escandinávia, no norte, divididas pelo mar 
Báltico. Três penínsulas menores (Ibérica, Itálica e Balcânica) despontam 
da margem sul do território no Mediterrâneo, separando o continente da 
África. No Leste, a terra firme se estende até os limites do continente com 
a Ásia, nos Urais. 

 
PÁG. 35 - RELEVO:  
Os relevos europeus mostram grandes desníveis em áreas 

relativamente pequenas e elevadas cadeias montanhosas (Alpes e 
Cáucaso).  

 
PÁG. 37 - HIDROGRAFIA 

O continente apresenta igualmente uma complexa rede hidrográfica, com 
grandes rios como o Volga, na Rússia, e o Danúbio, que atravessa vários 
territórios. O rio Volga é o maior rio da Europa.  

 
PÁG. 38 - CLIMA:  
O clima europeu caracteriza-se por ser predominantemente temperado. 

É influenciado por vários fatores: latitude, relevo, maritimidade, Corrente 
do Golfo e ventos dominantes. 

 
PÁG. 38 - VEGETAÇÃO: 
Tundra - O termo Tundra (vegetação rasteira) deriva da palavra 
finlandesa Tunturia, que significa planície sem árvores. É o bioma mais 
frio da Terra.   

 
PÁG.42 À 50 - AS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS DO CONTINENTE 
EUROPEU: 



 
Genericamente, a Europa é o continente que apresenta as menores taxas 
de crescimento natural (vegetativo) e demográfico, com vários países 
vivenciando decréscimo em sua população. 
 
Essa condição é consequência do estágio avançado da transição 

demográfica advinda da urbanização e da industrialização antigas, das 
elevadas taxas de escolarização e alfabetização, da forte presença da 
mulher no mercado de trabalho e da universalização do acesso à 
informação e aos métodos contraceptivos que, por sua vez, influenciam as 
baixas taxas de natalidade e fecundidade. 

 
Entre todos os continentes, a Europa apresenta o menor percentual de 
população jovem e o maior de população idosa. Apresenta também a 
expectativa de vida mais elevada. 
 
 

PESQUISE E RESPONDA À QUESTÃO ABAIXO: 
 
1. Qual país, muito grande em área,  pertence a dois continentes, a 
Europa e a Ásia ?  Dica : a divisão, ou fronteira, continental desse país é 
marcada pelos Montes Urais.  

 
 
2-  ANALISE O MAPA DA EUROPA FÍSICO: 
 
Sobre os oceanos que banham a Europa e marque a alternativa correta:  
 
 

 
                                                         Fonte: ecucabras.com 

 
 
A) Ao sul, o mar Mediterrâneo separa a Europa da África. A Europa 
limita-se ao leste com o oceano Glacial Ártico. A oeste a Europa é 
banhada pelo Oceano Atlântico.  



 
B) Ao sul, o mar Mediterrâneo separa a Europa da África. A Europa 
limita-se ao norte com o oceano Glacial Ártico. A leste a Europa é 
banhada pelo Oceano Atlântico.  
 
C) Ao sul, o mar Mediterrâneo separa a Europa da África. A Europa 
limita-se ao norte com o oceano Glacial Ártico. A oeste a Europa é 
banhada pelo Oceano Atlântico.  
 
D) Ao norte, o mar Mediterrâneo separa a Europa da África. A Europa 
limita-se ao sul com o oceano Glacial Ártico. A oeste a Europa é 
banhada pelo Oceano Atlântico.  
 
E) Ao oeste, o mar Mediterrâneo separa a Europa da África. A Europa 
limita-se ao nordeste com o oceano Glacial Ártico. A oeste a Europa é 
banhada pelo Oceano Atlântico.  

               
 
             
_____________________________________________________________ 
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UNIDADE 03  - A ÁSIA 
 

   OBJETIVOS:  
 

• Compreender os aspectos naturais e humanos, do Continente 
Asiático;págs. 53 a 65. 

•  Entender os conflitos que ocorrem na Região do Oriente Médio 
(disputas por território, riquezas   minerais);págs.68 a 70. 

•  Entender  a diferença do Fuso horário mundial e do especificamente do 
Brasil;págs. 57 a 59. 

•  Ler e interpretar  mapas físico e  político da Ásia;págs, 60 a 65. 
•  Ler e interpretar  mapa  sobre conflito de alto risco (do Golfo à 

China);págs. 69 a 73. 
•  Compreender a expansão industrial na China e o crescimento social do 

Japão; págs, 72, 73. 
•  Entender os Tigres Asiáticos, compostos por Coreia do Sul, Taiwan, 

Cingapura e Hong Kong e o avança de sua industrialização; pág. 75. 
• Analisar o mapa da Índia: densidade de população por Estado; pág. 75, 

76. 
• Analisar o mapa da Rússia: estratégias para o transporte de recursos 

energéticos.págs. 77 a 80. 
Vídeo: Fontes de energia; pág. 72 - http://www.ejamundodotrabalho.sp 



 
ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 
 
PÁGS. 53 A 65 - Aspectos naturais e humanos, do Continente Asiático: 
 
A Ásia é o maior dos continentes terrestres, localizada totalmente no 
hemisfério oriental, em maior parte no hemisfério norte e com uma 
pequena porção de terras no hemisfério austral. Existem, ao todo, 49 
países e sete áreas coloniais. 
 
Além de possuir a maior área territorial ,com 44 km², abriga também a 
maior parte da população do planeta, com muitas de suas regiões 
alcançando as mais elevadas densidades demográficas já registradas. 
Se o continente asiático corresponde a um terço das terras emersas do 
planeta, seus habitantes correspondem a 61% da população mundial, 
com cerca de 4,26 bilhões de pessoas. 
A Ásia é, sem dúvidas, o continente dos extremos. Além da maior área e 
população, o continente também apresenta o maior país do mundo (a 
Rússia, com 17 milhões de km²), o ponto mais alto do mundo (o Everest, 
com 8.848 metros acima do nível do mar) e a depressão absoluta mais 
profunda (o Mar Morto, com 427 metros abaixo do nível do mar). 
 
O relevo da Ásia abriga todas as formas existentes. As cadeias de 
montanhas que se destacam são a Cordilheira do Himalaia, ao sul da 
China; os Montes Urais, que se estendem no sentido norte-sul e 
separam a Ásia da Europa no território da Rússia; e as montanhas 
localizadas na região do Cáucaso. Os planaltos asiáticos, próximos às 
cadeias montanhosas, formam as regiões com as maiores altitudes 
médias do planeta, tornando a ocupação humana praticamente 
impossível nesses espaços em função das baixas temperaturas. Há 
também algumas zonas de planícies, com ótimos solos para agricultura, 
e que, por isso, contam com grandes contingentes populacionais. 
 
 
PÁGS. 68 À 70: A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇÕS NO CONTINENTE 
ASIÁTICO. 
 

• ORIENTE MÉDIO E A QUESTÃO DO PETRÓLEO: 
 
O Oriente Médio, mais especificadamente o Golfo Pérsico,é uma região 
de intensas disputas, principalmente dos Estados Unidos, que defende 
seus interesses econômicos. A extração e a comercialização o Petróleo 
se concentra nos países ricos e poderosos do planeta, porque é 
altamente lucrativo. 
 
 
Essa estratégia era essencial por dois motivos: primeiro a necessidade 
de manter o crescimento industrial e urbano em ritmo acelerado, pois, 



nesse momento, os EUA passaram a ser a maior economia do mundo. 
Em segundo lugar, logo após a Segunda Guerra Mundial iniciou-se a 
chamada Guerra Fria, um embate ideológico, político e econômico com 
a então União Soviética. O controle da área do Golfo Pérsico era uma 
estratégia para evitar o avanço do comunismo para o restante da Ásia e 
das riquíssimas áreas energéticas. 
 

• PÁGS. 72 e 73 - CHINA:  
 
O país mais populoso do mundo atualmente se encontra na Ásia: a 
China, com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 
Possui estrutura industrial diversificada, exporta bens industrializados e 
matérias-primas. Com a criação de das (ZEEs) Zonas Econômicas, 
receben empresas estrangeiras e realiza intenso comércio com outros 
países. 
 

• PÁGS. 73 À 74: JAPÃO:  
 
Considerado a segunda maior potência econômica do planeta.  Devido 
sua localização, no extremo leste da Ásia, o país é conhecido como a 
“terra do sol nascente”. Considerado a segunda maior potência 
econômica do planeta, o Japão está situado no continente asiático. 
Devido sua localização, no extremo leste da Ásia, o país é conhecido 
como a “terra do sol nascente”. Essa nação é formada por quatro 
grandes ilhas (Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu), que 
correspondem a 97% da área total e por diversas ilhas menores. 
 
O Japão ocupa uma das áreas mais sísmicas do planeta, pois está 
localizado nos limites da placa tectônica euroasiática ocidental, que, 
juntamente com a placa do pacífico (Círculo de Fogo) formam uma zona 
de convergência entre placas, ou seja, ocorre o encontro dessas duas 
placas tectônicas, fato que desencadeia fortes terremotos, além da 
existência de vulcões. 
 
A economia japonesa é altamente industrializada, apresentando grande 
aparato tecnológico. Já foi a segunda potência econômica do mundo, 
hoje a China a ultrapassa. 
 
A expectativa de vida é de 83 anos. o que comprova o envelhecimento 
da população e gastos com saúde e previdência. 
 
O Japão ocupa uma das áreas mais sísmicas do planeta, pois está 
localizado nos limites da placa tectônica euroasiática ocidental, que, 
juntamente com a placa do pacífico, formam uma zona de convergência 
entre placas, ou seja, ocorre o encontro dessas duas placas tectônicas, 
fato que desencadeia fortes terremotos, além da existência de vulcões. 
 

• PÁG. 75: OS TIGRES ASIÁTICOS. 
 



Tigres Asiáticos ou Quatro Pequenos Dragões da Ásia é a denominação 
ao bloco econômico formado pela Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e 
região administrativa de Hong Kong. O termo foi cunhado em 1980 para 
definir as zonas onde o dinamismo administrativo no que tange à 
recuperação local e influência na economia mundial. 
  

• PÁG: ÍNDIA:  
 
O desenvolvimento econômico indiano está entre um dos maiores do 
mundo atualmente (com crescimento do PIB em 10% anuais) porém, por 
uma infraestrutura insuficiente, uma burocracia pesada, altas taxas de 
juros e uma dívida social elevada (pobreza rural, significativo 
analfabetismo residual, sistema de castas, corrupção, clientelismo etc.), 
a economia do país é constantemente "sufocada", o que impede a 
exploração de sua plena potencialidade econômica. É exportador 
mundial de softwares. 
 

• PÁG. 77 - RÚSSIA:  
 
A Ásia é, sem dúvidas, o continente dos extremos. Além da maior área e 
população, o continente também apresenta o maior país do mundo (a 
Rússia, com 17 milhões de km²), o ponto mais alto do mundo (o Everest, 
com 8.848 metros acima do nível do mar) e a depressão absoluta mais 
profunda (o Mar Morto, com 427 metros abaixo do nível do mar). 
 
Uma superpotência energética é um país com enormes recursos 
energéticos significantes para outros países, sendo capaz de projetar 
este poder para influenciar decisões internacionais de seu interesse, 
mas também é importante lembrar que a principal fonte energética russa 
, é o gás natural.  
A Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo com uma 
produção diária de 9.5 milhões de barris.  
 
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. Pesquise sobre a questão do Petróleo, como recurso natural (não 
renovável).  
 
2. No contexto da unidade 3 (págs. 54, 57 e 58) são mencionados os 
Fusos horários. Pesquise sobre o assunto e responda de forma sucinta. 
 
_________________________________________________ 
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UNIDADE 04  - A ÁFRICA E A OCEANIA 

 



 
   OBJETIVOS:  
 
ÁFRICA 
 

•  Conhecer as principais características físicas e humanas da África 
(através de mapa e imagens); págs. 83 a 93. 

•  Compreender as diferenças de regiões africanas como o Sahel, a África 
Subsaariana e o Magreb; pág. 94. 

•  Entender as dinâmicas demográficas e aspectos socioeconômicos da 
África; pág. 94 a 97. 

•  Compreender a forma de colonização na África e a desigualdade social 
na África; págs. 97 a 100. 

•  Analisar as dinâmicas econômicas da África;  págs. 100 a 102.    
 
ESSE ROTEIRO VAI AJUDÁ-LO A ORGANIZAR A SUA FORMA DE 
ESTUDAR (A LEITURA DO LIVRO É FUNDAMENTAL PARA A SUA 
APRENDIZAGEM). 
 

ÁFRICA 
 

PÁGS. 83 À 93:  
 
África é um dos seis continentes do mundo, sendo o terceiro maior em 
extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de 
km2, ocupando, aproximadamente, 20% da área continental da Terra. 
No continente vivem mais de um bilhão de habitantes, fazendo dele o 
segundo mais populoso entre os demais. 
 
A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, e, por meio 
de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a 
humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países 
africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos 
problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição 
e o analfabetismo. 
 
Os países africanos dividem-se em duas principais regiões — o Norte da 
África e a África subsaariana África.  
 
Extensão territorial: 30.221.532 km2 
População: 1.225.080.510 habitantes 
Densidade demográfica: 36,4 hab/km2 
 
Idioma: Na África são faladas mais de mil línguas africanas, além de 
idiomas como o Árabe, Inglês, Francês, Português, Espanhol, Africanêr, 
entre outros, em virtude de processo de Colonização de vários povos, 
onde foi altamente explorado. 
 
 

 



 
misosoafricapt. wordpress.com 

 
 
 
Pág. 86 À 87:  
 

• Relevo e Hidrografia: 
 

O continente africano apresenta, em quase todo o seu território, 
planaltos com, aproximadamente, 750 metros de altitude. 
 
Na região do deserto do Saara (região setentrional), encontra-se o 

planalto setentrional por onde percorre o Rio Nilo (O Rio Nilo é 

considerado o maior rio do mundo). Na região leste, encontra-se 
grandes montanhas como o Quilimanjaro e o Monte Quênia. Já na parte 
meridional, encontra-se a cadeia do Cabo, com altitude que ultrapassa 
3400 metros. 
 
PÁGS. 89 à 91: 
 

• Clima 
 



O território africano é bastante diverso em termos climáticos. Podemos 
encontrar áreas com predomínio do clima equatorial, outras de clima 
tropical, assim como há também regiões de clima desértico e 
mediterrâneo. O clima equatorial é registrado na região ocidental; o 
tropical, na região central e sul; o desértico, na região setentrional, assim 
como o clima mediterrâneo. O Saara, maior deserto do mundo, localiza-
se na África. 
 

• Vegetação 
A savana é a vegetação predominante no continente africano. 
No continente africano, podem ser encontradas faixas de floresta 
equatorial; savanas que predominam na maior parte do continente; 
vegetação mediterrânea; e estepes.  
 
PÁGS. 93 À 102  
 
Economia / desigualdade Social. 
 
Índices econômicos e de desenvolvimento humano apontam que o 
continente africano é o mais pobre entre os continentes. Muitos países 
são considerados subdesenvolvidos. 
 
A economia africana é baseada, principalmente, no setor primário, com o 
extrativismo e a agropecuária. O continente é rico em minerais como 
ouro e diamante. Em alguns países também são encontrados petróleo e 
gás natural. A exploração de recursos naturais é feita pelos europeus e 
também pelos norte-americanos, o que impede o desenvolvimento do 
país com base em suas próprias riquezas. 
 

• Demografia, Composição Étnica-Cultural e Problemas 
Socioeconômicos e Políticos da África 

 
África é o terceiro continente em extensão territorial e o segundo 
continente mais populoso do mundo. Tem uma densidade demográfica 
de cerca de 30 habitantes por quilômetro quadrado. 
 
Essa pequena ocupação demográfica encontra explicações nos 
seguintes fatores: 
 

• grande parte do continente é ocupada por áreas desfavoráveis a 
concentrações humanas: desertos, florestas densas e 
emaranhadas e formações vegetais típicas de solos pobres; 

 
• os índices de mortalidade são muito altos, embora tenham 

diminuído nos últimos 50 anos, ainda se mantêm superiores aos 
de outros continentes; 

 
• a África é um continente que pouco recebeu correntes 

migratórias, ao contrário, perdeu inúmeros habitantes na época 
do tráfico de escravos. 



 
• A quase totalidade dos países africanos exibe características 

típicas do subdesenvolvimento: 
 
Por esse motivo, com alguma frequência a associação da fome está 
relacionada com o clima árido e as precipitações irregulares. O clima 
adverso, porém, apenas faz a amplitude da miséria da maioria dos 
cidadãos africanos, que vivem numa posição inferior à linha da pobreza 
e às péssimas condições de que podem sobreviver. Outros fatores 
contribuem para a composição desse quadro dramático. 
 
 
A todos esses problemas é preciso acrescentar outro, ainda mais 
marcante: as guerras. A colonização da África impôs divisões políticas 
que nunca coincidiram com as divisões tribais. Atualmente, guerras entre 
tribos agravam ainda mais a fome e a mortalidade no continente. 
 
Em muitos desses novos países, após a independência, houve 
inevitáveis revoltas separatistas e golpes de Estado que terminaram por 
instaurar ditaduras. Seguindo diretrizes capitalistas ou socialistas, os 
governos assim constituídos distinguiam-se sempre pela perseguição 
política, que chegava a culminar em torturas e massacres dos 
opositores. 
 
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA: 
 
1. Cinco dos países de África foram parte da Colonização  Portuguesa, 
portanto, usam a língua portuguesa como oficial. Cite esses países. 
 
2. O sistema racista, denominado apartheid é uma política de 
segregação racial , que criou direitos e zonas residenciais para brancos, 
negros, asiáticos e mestiços. Qual foi a líder que lutou para que o regime 
do Apartheid fosse abolido? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OCEANIA 

        
•  Conhecer a principal característica física e humana da Oceania; págs. 

105 a 109. 
 Analisar mapa político da Oceania; pág. 106 

•  Entender as dinâmicas populacionais e econômicas  e os contrastes da 
Oceania; pág. 109. 

•  Compreender a colonização e povoamento da Oceania; págs. 110 e 
111. 
 
A OCEANIA: DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS E ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS. 
 



PÁGS. 105 A 109:  Oceania é o menor continente do mundo. Localizado 
no hemisfério sul, é composto pela Austrália e pelas Ilhas do Pacífico 
(Polinésia, Melanésia e Micronésia). A Oceania é maior agrupamento de 
ilhas do planeta, com mais de 10 mil ilhas e 14 países. 
 
Área: 
Sua área é de 8.480.355 km². Com uma população de cerca de 37 
milhões de habitantes, a Oceania é uma região predominantemente 
urbana.  
 
População: 
O Continente é pouco populoso e pouco povoado. conta co mais de 37 
milhões de habitantes. Na Austrália e na Nova Zelândia, 85% da 
população reside em áreas urbanas, enquanto nas ilhas a maior parte 
dos habitantes estão nas áreas rurais. 
 
PÁGS. 107 E 108 - Relevo, Hidrografia, Vegetação e Clima: 
Apresenta altitudes baixas, com planaltos e planícies. O principal rio 
extenso é o Murray. 
É predominantemente composta por florestas tropicais, as quais 
convivem com o clima desértico na parte interior da Austrália e clima 
tropical nas ilhas. 
 

 

 
Imagem: toda materia.com.br 

 
 
PÁG. 110 - Colonização e povoamento:  
A primeira onda massiva de emigrados só aconteceu por volta de 6000 
a.C. com a chegada dos austronésios oriundos de Taiwan. Eles se 
propagaram pelas Filipinas e Índias Orientais, até chegarem à Nova 
Guiné. 
Já no período moderno, os britânicos anexaram a Austrália aos seus 
domínios em 1770, quando habitavam cerca de 300 mil nativos. 



Subdivididos em aproximadamente 600 tribos, (o povos maori) as quais 
encontravam-se num estágio cultural muito primitivo, esse fato facilitou a 
dominação dos ingleses. 
 
No século XVIII a ocupação foi feita por prisioneiros e exilados, bem 
como pelo estabelecimento de um número reduzido de colonos. Eles se 
dedicaram ao desenvolvimento da pecuária, uma das principais 
atividades até os dias de hoje. 
 
Pág. 111 - Economia: 
Os países mais desenvolvidos (Austrália e Nova Zelândia) destacam-se 
pela fabricação de produtos industrializados e alta tecnologia. Nas ilhas 
pratica-se o extrativismo e a agricultura para exportação: coco, abacaxi, 
cana-de acúcar e café), e o turismo. 
 
ATIVIDADE PARA PESQUISA: 
 
1. PESQUISE SOBRE OS ABORÍGENES DO CONTINENTE OCEANIA. 
ESCREVA DE FORMA SUCINTA 
 
_______________________________________________________ 
 

          CURIOSIDADES: 
 

 ALUNO, ESTAMOS VIVENCIANDO UM MOMENTO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL, COM A PANDEMIA DA COVID-19. É UM MOMENTO DE 
REFLEXÃO SOBRE O QUE ESTÁ OCORRENDO NO MUNDO. 
MEDIANTE ISSO, PROPONHO QUE ACRESCENTE EM SUA 
PESQUISA: 
 

• A pandemia, iniciou na cidade de Wuhan. 
• 1. Pesquise em que país e Continente apareceram os primeiros 

casos. 
• 2. Qual a população de Wuhan? 
• 3. Existe uma teoria de que a alimentação deles, também é 

composta de morcegos etc. Será que a alimentação foi um dos 
fatores para gerar o Coronavírus? Procure saber sobre o assunto, 
e através de sua curiosidade, vamos compreender esse momento 
atípico. 

                                                                                 BONS ESTUDOS! 
 

 
 


