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QUESTÃO NO.1 
Quando se iniciou a formação da União Europeia?  Por meio do agrupamento de quais países europeus?  

 

QUESTÃO NO.2 
O que é a Zona do euro? 

 
QUESTÃO NO.3 

Os países da União Europeia, especialmente da porção leste do bloco, apresentam um elevado registro de 

xenofobia. Explique por que isso ocorre. 
 

QUESTÃO NO.4 
Cite consequências da crise demográfica da Europa. 

 
QUESTÃO NO.5 

Como a maritimidade e a continentalidade influencia no clima europeu? 

 
QUESTÃO NO.6 

Por que a Turquia vem sofrendo resistência para efetuar seu ingresso na União Europeia? 
 

QUESTÃO NO.7 

O que  foi o Tratado de Maastricht? 
 

QUESTÃO NO.8 
Como pode ser caracterizado o clima mediterrâneo, presente na fachada meridional da Europa?  

 

QUESTÃO NO.9 
Em termos de classificação dos blocos econômicos, como a União Europeia pode ser definida?  

 
QUESTÃO NO.10 

São muitas as causas dos conflitos em países da CEI, porém uma região montanhosa onde se localiza a 
Chechênia, a Armênia e o Azerbaijão, se destacam como a uma das mais conflituosas do planeta. Como é 

conhecida essa região? 

 
QUESTÃO NO.11 

A região é banhada por dois oceanos, o Índico e o Pacífico. Nela existem países localizados em áreas continentais 
e países situados em áreas insulares. De qual região asiática se trata?  

 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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QUESTÃO NO.12 
Na Ásia é possível destacar quatro conjuntos regionais, quais são eles?  

 

QUESTÃO NO.13 
A Ásia é um continente muito grande e por isso apresenta vários tipos de climas e consequentemente várias 

vegetações. Sendo assim, relacione corretamente os tipos de climas encontrados no continente asiático com suas 
respectivas vegetações. 

 
QUESTÃO NO.14 

O Anel de Fogo do Pacífico abrange vários territórios asiáticos, com destaque para países como Japão e 

Indonésia, que registram um alto índice de ocorrência de fenômenos naturais, como os terremotos.  A 
concentração desses fenômenos na região citada está atrelada a que fato? 

 
QUESTÃO NO.15 

O clima de monções é tipicamente asiático, cite suas principais características. 

 
QUESTÃO NO.16 

Por que a Nova Zelândia possui ambientes naturais tão diversos, principalmente, no que diz respeito aos aspectos 
de seu relevo? 

 
QUESTÃO NO.17 

Quais são os climas encontrados na Austrália? 

 
QUESTÃO NO.18 

Quais são os fatores que contribuem para a baixa expectativa de vida na Índia? 
 

QUESTÃO NO.19 

Quais desafios que os governos da Oceania enfrentam? 
 

QUESTÃO NO.20 
Como se caracterizam os países conhecidos como Tigres Asiáticos? 

 


