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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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Figura 1 - Países mais populosos, em milhões de habitantes (2017) 
 

Classificação País População 

1º China 1.379 

2º Índia 1.281 

3º EUA    326 

4º Indonésia    260 

5º Brasil    207 

6º Paquistão    204 

7º Nigéria    190 

8º Bangladesh    157 

9º Rússia    142 

10º Japão    126 
 

Disponível em: https//www.census.gov/popclock/print.php?component=conter> 

 
 

Figura 2 - Mapa do mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Disponível em: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/wp-ntent/uploads/2015/04/mapa-mundi.png?x64851 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/wp-ntent/uploads/2015/04/mapa-mundi.png?x64851


Analise a tabela (Figura 1), o mapa (Figura 2) e marque um X na resposta certa: 

 

1) Observe que entre os países citados na tabela (Figura 1), um deles será sede dos Jogos 

Olímpicos, que devido a pandemia do novo Coronavírus (COVID- 19), o evento foi recentemente 

adiado para 2021. Qual o país que sediará as Olimpíadas em 2021? 

(A) Japão          

(B) EUA          

(C) Rússia 

(D) Brasil 

(E) Índia 

 

2) De acordo com a tabela (Figura 1), qual o país mais populoso do mundo? 

(A) EUA    

(B) Índia 

(C) China 

(D) Brasil 

(E) Russia 

 

3) Conforme a tabela (Figura1), podemos notar que há dois países representando o Continente 

Americano, são eles: 

(A) Japão e Rússia   

(B) EUA e Brasil 

(C) Índia e Indonésia 

(D) Paquistão e Nigéria 

(E) Indonésia e Japão      

 

4) Observe o mapa (Figura 2), os oceanos que banham o Continente Americano, são: 

(A) Oceano Antártico e Oceano Atlântico. 

(B) Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. 

(C) Oceano Índico a Oceano Pacífico. 

(D) Oceano Índico e Oceano Ártico 

(E) Oceano Antártico e Oceano Ártico 

 

5) O mapa (Figura 2) destaca a localização de cada continente no mundo. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), teve início em Wuhan, na 

província de Hubei na China, que fica localizada na: 

(A) Ásia       

(B) América 

(C) África 

(D) Europa 

(E) Oceania 

 

 

 

 

 



O MUNDO BIPOLAR 
 

O mundo após a queda da Alemanha, EUA sendo o país que apareceu com duas ogivas no 

Japão demonstrando força bélica, do outro lado do mundo aparece URSS (União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas) que detém até hoje poderio bélico capaz de durar mais de 30 anos 

ininterruptos de confrontos diretos. 
 

Através dos dois vídeos sobre a GUERRA FRIA, iremos dialogar com as questões abaixo: 
 

6) Qual era a proposta real da Guerra Fria? Por que a Alemanha mais uma vez ficou dividida em 

duas partes, sendo o lado capitalista foi dividida em quatro? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7) Explique a Corrida Espacial e seus resultados.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8) Por que nas Américas os EUA obtiveram sucesso com exceção de Cuba? Explique.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

9) Vietnã foi sem dúvida a “pedra no sapato” dos EUA. Resuma esta guerra.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

10) No continente africano as guerras ocorridas tiveram influência de um dos países. Citem uma 

dela e explique-a.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

11) O Oriente Médio atualmente é conhecido por ser uma região marcada por inúmeros conflitos de 

várias situações, principalmente no cunho religioso e econômico. Durante a Guerra Fria, 

Afeganistão sem dúvidas foi o país que mais teve problemas. Explique sucintamente, pesquisando 

em sites oficiais.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



12) Qual foi a grande marca física da Guerra Fria? Por quê? O término da Guerra Fria trouxe 

consequência que são sentidas até hoje. Qual é o conflito que ainda não terminou e sempre estão em 

atrito. Explique este conflito. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

13) O que foi a OTAN e Pacto de Varsóvia? Eram semelhantes? Por quê?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

FAVOR ASSISTIR OS VÍDEOS QUE ESTÁ NO TEXTO, TIRAR TODAS AS                        

DÚVIDAS SOBRE A TEMÁTICA. 
 

GUERRA FRIA PARTE I  https://www.youtube.com/watch?v=MjHuK_2rSZY&list=TLPQMDIwNDIwMjD6V_t_z98OKQ&index=2 
 

GUERRA FRIA PARTE II  https://www.youtube.com/watch?v=9gG4GDWU43E 
 

  

“A OCEANIA é um continente localizado ao Sudeste da Ásia, banhado pelos oceanos Índico e 

Pacífico. É o menor dentre os continentes, o mais isolado e, por isso, o último a ser descoberto e 

conquistado pelos europeus, sendo por isso chamado de novíssimo mundo.”  (escolakids.uol.com.br)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nas explicações, anotações feitas no caderno durante as aulas e seu livro didático.  

Marque com ( X ) uma afirmativa correta para cada pergunta: 
 

14) Os maiores e únicos países desenvolvidos da Oceania são: 

(    ) As ilhas Salomão e Samoa.         (    ) A Austrália e Nova Zelândia. 

(    ) As ilhas Marshall e Nauru.          (    ) O Havaí e Fiji. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MjHuK_2rSZY&list=TLPQMDIwNDIwMjD6V_t_z98OKQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9gG4GDWU43E


15) Sobre a  agropecuária australiana é CORRETO afirmar: 

(    ) Predomina a forma de plantation. 

(    ) Baseia-se no cultivo do trigo e na criação de ovinos e bovinos. 

(    ) A agricultura é praticada em grandes propriedades denominadas belts. 

(    ) Na pecuária destaca-se a criação de suínos, bufalinos e camelos. 

 

16) A Austrália é o país mais industrializado da Oceania. A maior parte de suas indústrias encontra-

se no sudoeste do país. Os principais setores são: 

(    ) Siderúrgico, automobilístico, petroquímico, etc. 

(    ) De beneficiamento de produtos extrativos. 

(    ) Aeronáutico e cinematográfico. 

(    ) N.D.A. 

 

17) Sobre o relevo da Nova Zelândia é INCORRETO afirmar: 

(    ) A ilha do Sul apresenta um relevo acidentado. 

(    ) O ponto mais alto do país é o monte Cook. 

(    ) As planícies litorâneas encontram-se ao redor das ilhas. 

(    ) A ilha do Norte apresenta um relevo muito acidentado, enquanto a ilha do Sul é totalmente 

plana. 

 

18) Assinale a alternativa que NÃO faz referência a Antártida: 

(    ) O continente é composto por  uma massa de gelo bastante espessa e extensa. 

(    ) Ela é banhada pelo Oceano Glacial Antártico. 

(    ) A Antártida está situada dentro do Círculo Polar Ártico. 

(    ) A massa de gelo que ocupa a Antártida possui quase 4.000 mil metros de espessura e 14 

milhões de Km. 

 

19) Cite e caracterize os principais tipos de climas de no continente europeu. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

20) Localize os países de acordo com as cadeias montanhosas na Europa: 
 

a) Alpes Escandinavos  _________________________________________________________ 

b) Pirineus  ___________________________________________________________________ 

c) Apeninos  __________________________________________________________________ 

d) Cáucaso  ___________________________________________________________________ 

 
21) Cite os principais rios navegáveis no território europeu. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



22) Apesar da excelente qualidade de vida nos países europeus, ainda existe diversos problemas em 

relação à questão demográfica. Cite esses problemas: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

23) Explique os problemas relacionados a Xenofobia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

24) Explique o que é crescimento vegetativo. Quais são as perspectivas com relação a população 

europeia por volta dos anos 2060? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

26) Além da insuficiente mão de obra, os estados europeus enfrentam outros problemas. Quais são? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

27) Qual bloco econômico é mencionado durante a abordagem da matéria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

29) O que é implosão demográfica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

30) Analise as alternativas sobre os aspectos físicos da Europa e marque ao lado (E) para as 

alternativas erradas e (C) para as corretas.  
 

(A) 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. _____  

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

extensão territorial entre todos os continentes. _____  

(C) Na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 

quilômetros quadrados. _____  

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

340 metros. _____  

(E) 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. _____ 



31) Analise as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marque ao lado (F) para as opções 

falsas e (V) para as alternativas verdadeiras.  
 

(A) Na Europa, a tendência é que haja a diminuição da população nas próximas décadas, visto que 

esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população composta por 

idosos. _____  

(B) Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do planeta. _____  

(C) Considerado o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. 

_____  

(D) Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os cinco países mais populosos da Europa. 

_____  

(E) Em razão de sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é 

o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro 

quadrado entre todos os continentes. _____ 
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