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Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte da avaliação; 
 Não é permitido o uso de corretivo, rasuras acarretarão a anulação da questão; 
 Todo o trabalho deverá ser realizado em caneta preta ou azul; 
 O trabalho deverá ser realizado em folhas de papel almaço (com pauta) ou folhas A4; 
 As questões abertas devem ser resolvidas a caneta. Questões resolvidas a lápis, ainda que 

parcialmente, não dão direito a posteriores reclamações sobre a correção feita pelo professor. 
 Construa respostas completas e coerentes; 
 O trabalho deverá ser entregue em ordem, limpo, sem dobras ou partes amassadas; 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido seguidas; 
 As questões que pedem o uso de lápis de cor só serão corrigidas se esses forem utilizados. 

 
 

 

01) Explique de que maneira ocorreu a ocupação e a organização do espaço 
geográfico europeu? 

02) Quais fatores favoreceram a ocupação da Europa. 

03) Apresente as principais formas do relevo europeu. Localize-as no 
continente. 

04) Quais são os principais rios europeus e diga suas principais formas de 
utilização. 

05) Quais são as principais características dos rios europeus. 

06) O que é um climograma?   

07)O que é amplitude térmica e de que maneira ela é calculada? 

08) Apresente os principais climas presentes na Europa. 



09) Relacione os climas da Europa com a vegetação do continente. 

10) Sobre os Bascos, responda:  

a) Quem são? 

b) Explique o conflito. 

c) Qual a relação existente entre a ditadura de Franco e a criação do ETA. 

11) Qual característica geográfica permitiu a grande diversidade cultural no 
continente europeu? 

12) Quais são os principais grupos linguísticos na Europa? 

13) Explique por quê é mais adequada a utilização da expressão “ Grandes 
deslocamentos de povos” em vez de “ Invasões bárbaras”. 

14) Como podemos definir a União Europeia?  

15) Qual é a diferença entre a Zona do Euro e a União Europeia? 

16) Quais são os principais problemas enfrentados atualmente pela União 
Europeia? 

17) Construa um texto ( 10 linhas) sobre o Brexit. 

18) Explique a estrutura etária da população europeia. 

19) Quais são as principais características demográficas da Europa. 

20) Por que o envelhecimento da população tem sido uma preocupação para os 
países europeus? 

21) As condições de trabalho e econômicas dos países da Europa Ocidental 
são as mesmas dos países da Europa Oriental? Justifique. 

22) O que foi o processo de ruralização ocorrido na Europa durante a Idade 
Média? 

23) Relacione as Revoluções Industriais com o processo de urbanização 
europeia. 

24) Quais fatores fizeram da Inglaterra a pioneira da Revolução Industrial? 

25) O que ficou conhecido como Estado do Bem Estar Social? 

26) Quais são as relações da União Europeia com a OTAN? 

27) Quais países formam a Europa Mediterrânea? 



28) Por que afirmamos que a posição dos países mediterrâneos é 
extremamente estratégica?  

29) Construa um texto ( 15 linhas) sobre a crise de imigrantes da Europa atual. 

30) No mapa seguinte identifique os continentes com cores distintas e 

depois crie uma legenda para identifica-los. 

OBS: Lembre-se das três cores que NÃO devemos utilizar para colorir mapas: 

Azul, marrom e preto. 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 


