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ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL – COVID 19 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 6° ANO A, B e C – 3 AULAS.  

22ª SEMANA: DE 15/09/2020 a 18/09/2020 
                                                Profª. Elisângela e Talita  

Orientações: 

- Anote no caderno 3º bimestre e deixe sempre organizado. 

- Faça correção das atividades da semana anterior. 

- Leia o texto e realize a atividade no caderno. 

- Envie fotos das atividades no whatsapp particular até dia 18/09 Sexta-feira. 

                                           Correção das atividades 

1. O mapa-múndi a seguir apresenta todos os continentes destacados em cores diferentes. Cite o 

continente referente a cada cor no mapa-múndi em questão.  

 

a) Vermelho Americano    b) Amarelo  Asiático 

c) Preto Africano              d) Verde Oceania 

e) Azul Europeu                   e) Cinza Antártida 

2.  Leia as afirmações e escreva se são características do continente Americano ou do 
continente Africano. 

 
a) Em termos de localização, encontra-se em três hemisférios diferentes ao mesmo 

tempo: o Norte, o Sul e o Oeste, sendo cortado pela Linha do Equador, pelo Trópico de 
Câncer e pelo Trópico de Capricórnio, sendo o único continente a se situar em todas as 
zonas térmicas da Terra:  Americano. 

b) Possui a maior extensão latitudinal do mundo, ocupando, praticamente, todas as faixas 
de norte a sul: .Americano. 

c) Possuí 35 países e 16 territórios. Americano. 
d) Apresenta duas grandes cadeias de montanhas, uma localizada ao Norte, chamada 

de Montanhas Rochosas, e outra localizada ao Sul, chamada de Cordilheira dos Andes, 
ambas localizadas na parte oeste do continente e originadas pelo contato entre placas 
tectônicas: América. 

e) É o terceiro maior do mundo: América 
f) A nordeste, é separado da Ásia pelo Mar Vermelho e pelo Canal do Suez, localizado no 

Egito: Africano. 
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g) Presença de dois grandes desertos: o Deserto do Saara e o Deserto do Kalahari: 
Africano. 

h) Em relação à vegetação, existem diversos tipos, como plantas desérticas, florestas 
equatoriais e estepes. No entanto, o tipo mais presente são as savanas, que são muito 
semelhantes à vegetação do Cerrado brasileiro, com árvores de médio e pequeno porte 
com galhos muito retorcidos: Africano. 

 

                                             

                                                 O Continente Europeu 

A Europa é um continente em que a maioria dos países apresenta grande 

desenvolvimento econômico e boa qualidade de vida, com destaque para o Reino Unido e a 

França. No entanto, também há problemas sociais no continente, como conflitos entre povos 

de diferentes culturas, religiões e etnias, além de pessoas vivendo na pobreza e elevados 

índices de desemprego. 

A partir do século XV, os europeus colonizaram a maioria dos países da América e da 

África e parte da Ásia, espalhando seus valores, línguas e modo de vida. 

A Europa possui um bloco político e econômico denominado União Europeia (EU), em 

que não há barreiras para o comércio entre os países que dele fazem parte. Alguns países que 

o integram adotam uma moeda única e comum, o euro. Até 2017 participavam desse bloco 28 

países. O Reino Unido realizou um referendo em 2016 e optou por sair do bloco até 2019. 
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            Mapa político da Europa 

                                            O continente Asiático 

 O continente asiático tem a maior área territorial do mundo e concentra 60% da 

população da Terra. Nele estão os dois países mais populosos do mundo : China e Índia.  

 A economia da Ásia é muito diversificada. Alguns países presentam grande 

desenvolvimento industrial, como o Japão e a Coreia do Sul, mas muitos outros enfrentam 

problemas sociais, como o Paquistão, a Índia e Bangladesh. 

 É no continente asiático que se localiza o Oriente Médio. Os países do Oriente Médio 

possuem cerca de 50 % das reservas de petróleo do mundo e concentram povos de diferentes 

etnias e religiões. No entanto, alguns países enfrentam problemas como carência de água e 

tensões e conflitos por motivos econômicos ou pela intolerância étnica e religiosa. 

 O sul e o sudeste da Ásia são áreas muito instáveis do ponto de vista geológico, com 

áreas sujeitas à erupção vulcânicas e terremotos, que podem provocar grandes tragédias. Um 

exemplo disso foi o terremoto de 2015 no Nepal, que deixou cerca de 1800 mortos e 5 mil 

feridos, além de destruir parte da capital do país, Katmandu. 

 

                                         Mapa político da Ásia 
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                                         Observe à cruzadinha e responda:  

 


