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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSORAS: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
9º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: Europa: Uma visão de conjunto.  

 
Obs: Texto complementar.  
 
1 – Copie e leia o texto complementar abaixo, para ajudar a entender algumas questões do texto 
trabalhado anteriormente em sala de aula. Os mapas e imagem não precisam ser copiados, 
são apenas para ajudar a entender melhor o assunto.   
 

Europa: Uma visão de conjunto. 

 

- Pequena extensão territorial (~10.500.000Kmª), com cerca de 50 países.  

- Geologicamente considerada uma península da Ásia (Eurásia). 

- Historicamente considerada um continente, por ter uma cultura diferente da asiática.  

- Limites: Oceano Glacial Ártico (N), Mar mediterrâneo (S), Oceano Atlântico (O) e os Montes 

Urais (L). 

- Rússia e Turquia: territórios divididos entre Europa e a Ásia.  

 

- Encontram-se alguns dos países mais ricos e industrializados do mundo. 
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- Número muito grande de povos e idiomas. 

- 28 países compõem a União Europeia, um dos blocos econômicos mais expressivos 

mundialmente.   

 

Aspectos físicos da Europa Clima e Vegetação 

Fatores que influenciam o Clima europeu:  

- Latitude: tropico de câncer e círculo polar ártico. 

- altitude 

- correntes marítimas (do Golfo) 

- maritimidade. 

- Europa setentrional 

- Latitude 60ºN. 

- Clima Frio Polar 

- Vegetações: Floresta Boreal (Coníferas ou Taiga) e Tundra.  

- Europa Meridional (Europa Mediterrânea) 

- Climas: Mediterrâneo e Frio de alta montanha 

- Vegetação: Mediterrânea e de Altitude.  

- Europa das Planícies (Central) 

- Climas temperados oceânicos e temperado continental 

- Vegetação floresta temperada.    

- Europa das planícies – Europa Oriental (leste) 

- Clima semiárido 

-Vegetação pradarias.  

 

2 – Agora a partir do texto complementar e do seu entendimento sobre o assunto, copie e 

complete corretamente as atividades abaixo.  

  

2.1 – Os países que têm seus territórios divididos entre a Europa e a Ásia são respectivamente.  

a) França e Rússia 

b) Inglaterra e Turquia 

c) Alemanha e Polônia 

d) Polônia e Turquia  

e) Turquia e Rússia  
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2.2 – A Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é 

considerado uma União Econômica e Monetária, onde além da eliminação das tarifas 

alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. 

Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única entre os 

países integrantes. Marque a alternativa que corresponde a esse bloco econômico. 

 

a) Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

b) Euro 

c) APEC – Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. 

d) União Europeia 

  

2.3 – Analise as alternativas sobre os aspectos físicos da Europa e marque (E) para as 

alternativas erradas e (C) para as corretas. 

 

I) O território europeu está localizado, em sua maior parte, na zona climática temperada do norte, 

entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. 

II) Com área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior 

extensão territorial entre todos os continentes. 

III) Na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 

0,44 quilômetros quadrados. 

IV) O tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies, com altitudes médias de 

340 metros. 

V) A Escandinávia é uma região geográfica da Europa, cuja localização é a porção leste desse 

território, e os países integrantes são: Rússia, Ucrânia e Romênia. 

 

Agora marque a sequencia correta. 

a) CCCEE 

b) CECCE 

c) CECEE 

d) EEECC 
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