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Capítulo 3 Eurásia

1  Europa e Ásia fazem parte da mesma extensão de ter-
ras emersas, sendo a Europa uma grande península da 
Ásia. A separação dessa contínua extensão de terras 
pela cadeia montanhosa dos Urais observa um critério 
histórico e cultural, ou seja, distingue povos com forma-
ções e valores diferentes.

2  A
 Apesar de ser o chamado berço da civilização ociden-

tal, a maior parte do território europeu localiza-se no 
hemisfério oriental. A Ásia localiza-se inteiramente no 
hemisfério oriental. 

3  D
 A formação geológica não explica a variedade de cli-

mas, além de não ser um diferencial do restante do pla-
neta. Apesar de as massas de ar terem intensa relação 
com os tipos de clima e vegetação, há outros fatores 
que agem de modo interdependente em suas forma-
ções. A amplitude latitudinal explica parte da diversi-
dade, complementada pela amplitude longitudinal.

4  E
 A Eurásia apresenta a maior quantidade de placas tec-

tônicas, no total de quatro: Norte-americana, Indo-aus-
traliana, Arábica e Eurasiática. Pelo sentido do deslo-
camento das setas, é possível perceber que todas as 
placas estão em processos de colisão entre si, e não de 
afastamento. São essas margens ativas que justificam a 
presença de Círculo de Fogo e a forte presença de ter-
remotos e tsunamis, em especial no setor asiático.

5  C
 As planícies não estão sobre áreas de encontro de pla-

cas tectônicas, assim como as depressões, sendo que 
as primeiras foram formadas por processos de sedimen-
tação e as segundas por processos erosivos. Os Alpes 
Escandinavos resultam de dobramentos antigos.

6  Grande parte dos rios europeus e alguns asiáticos são 
utilizados como via de transporte (hidrovias), escoando 
grande parte da matéria-prima e da produção para os 
portos litorâneos. Para essa finalidade, é preciso insta-
lar infraestrutura portuária em suas margens e um sis-
tema de eclusas para superar desníveis ou leitos pouco 
profundos.

7  Os ecúmenos são as áreas naturalmente habitáveis, 
aquelas que apresentam características naturais favo-

ráveis à vida humana e consequentemente mais ocu-
padas. Anecúmenos são aquelas áreas inóspitas à vida 
humana. As condições climáticas destacam-se dentre 
os fatores naturais que atuam na construção de paisa-
gens amigáveis ou não à presença humana, o que inclui 
a possibilidade de desenvolvimento de vegetação mais 
complexa e mais oferta de recursos naturais aos seres 
humanos.

8  B
 Todos os tipos climáticos estão presentes na Eurásia; 

porém, predominam os climas frio e temperado. Este 
pode ser subdividido em oceânico e continental.

9  A4, B1, C2, D3

10  No centro da Eurásia, os ventos de litoral são barrados 
pelas grandes cadeias de montanhas, o que gera uma 
retenção de umidade nessas regiões. Dessa forma, os 
ventos que chegam ao Oriente Médio são secos, o 
que possibilita a formação de biomas com espécies 
vegetacionais mais espaçadas e de pequeno porte, 
ou até mesmo, de desertos, que são desprovidos de 
vegetação. 


