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Agora é com você! – página 39

1  a) Rússia e Turquia.
 b) Não, já que os dois continentes constituem o mesmo 

bloco tectônico.

Agora é com você! – página 40

1  Os Montes Urais, localizados na Rússia, são um dos aci-
dentes geográficos que dividem os dois continentes. 
É um dobramento antigo, com altitudes, em algumas 
regiões, superiores a 1000 m.

Conexão Brasil – página 43

1  Porque são utilizados como meio de transporte (nave-
gação) de mercadorias e pessoas.

2  É possível perceber que faltam investimentos em obras 
de infraestrutura e incentivos para o uso desse meio de 
transporte.

Agora é com você! – página 47

1  O frio de montanha, visto que apresenta temperaturas 
menores, devido ao efeito da altitude. Quanto mais ele-
vada a região, menor é a pressão atmosférica e menor a 
capacidade de reter calor.

2  O temperado continental, porque o ar seco permite um 
grande aquecimento no verão, mas não é capaz de reter 
o calor no inverno, tornando-o muito rigoroso.

3  As chuvas são constantes durante o ano, mas os volu-
mes são baixos, sem ultrapassar 90 mm ao mês. As tem-
peraturas são baixas, ficando positivas apenas no verão 
(quando o solo degela). É um clima bastante rigoroso.

Teia do saber – página 48

Atividades práticas.

Explore seus conhecimentos – página 52

1  As planícies são irrigadas por grandes rios e facilitam a 
ocupação. Nas montanhas, a ocupação humana é difi-

cultada devido à declividade e ao frio intenso.

2  A vasta extensão de planícies com rios navegáveis pro-
porciona a circulação de mercadorias e o comércio 
entre os países do continente, assim como os mares ao 
redor do continente (oceanos Atlântico e Índico e Mar 
Mediterrâneo).

3  a) O clima mediterrâneo apresenta verões quentes e 
secos e inverno ameno e chuvoso.

 b) Clima temperado, que apresenta as quatro estações 
bem definidas ao longo do ano.

 a) O clima mediterrâneo é encontrado em Portugal, 
Espanha, Grécia, Itália etc. O clima temperado conti-
nental ocorre na Rússia, Alemanha, Áustria, Hungria 
e outros.

4  A Eurásia se divide em Europa e Ásia devido às dife-
renças entre seus povos, especialmente nos aspectos 
culturais e históricos. A divisão do continente é antiga, e 
adotaram-se os Montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio 
e o Mar Negro como marcos divisórios.

5  V-V-F-F-V

6  D
 É o Mar Mediterrâneo que divide a Europa da África.

7  B
 A tundra é a formação vegetal típica das áreas polares, 

onde o solo fica congelado durante grande parte do 
ano devido aos rigores do clima.

8  C
 Nessa faixa de latitude, predomina o clima temperado. 

As diferenças entre as localidades é que Londres está 
próxima ao oceano, sob influência da maritimidade.

9  B
 A região destacada é a mediterrânea, cujo clima se 

caracteriza por invernos chuvosos e amenos e verões 
secos e quentes, graças às massas de ar vindas do 
Deserto do Saara, na África.

10  D
 O principal rio da Ásia Meridional é o Ganges, que corta 

grande parte do território indiano.

11  A
 O Círculo do Fogo do Pacífico recebe esse nome pelas 

intensas atividades sísmicas e grande quantidade de 
vulcões ativos.

333 Eurásia
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12  E
 A Europa Oriental integra os países que eram socialis-

tas e aliados da antiga União Soviética no período da 
Guerra Fria.

13  A
 A imagem apresenta uma área de deserto, caracterizado 

por clima seco e grandes variações de temperatura.

14  B

 A vegetação de deserto, adaptada à falta de água, é 
chamada de xerófila.
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