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A Europa no contexto mundial
População mundial e condições de vida
FRENTE B
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2. Incorreto. Foram dois fatores históricos: 1ª e 2ª Guerras Mundiais.
3. É uma massa de terras imersas contínuas, de grande extensão, limitada por mares e oceanos.
4. Históricos: em todo o seu contexto histórico, a Europa sempre teve grande força política perante o Mundo.
Econômica: sua importância e influência na economia global.
5. Vantagens: facilita o transporte de cargas e pessoas, a agricultura, a formação de cidades e a
industrialização.
6. Prevalece a unidade de relevo Planalto, constituída de cadeias montanhosas. Ex.: Alpes, Apeninos e
Balcãs.

7. Rio Reno:
1. Possui grande extensão e é, em sua maioria, rio de planície, facilitando a navegação (hidrovia) de
cargas e pessoas.
2. Faz ligação direta (nos Países Baixos), com o Porto de Roterdã (o maior da Europa).
3. Principais países que o Rio Reno banha – Países Baixos, Alemanha e França.
8. Por ser, também, um rio extenso e na maior parte navegável (planície), o Rio Volga é muito importante
para a Rússia, nos deslocamentos de cargas e pessoas, em seu território.

FRENTE A
1.Vantagens – acessos: saneamento básico, saúde e educação. Desvantagens: trânsito, poluição (sonora,
atmosférica e visual) e violência.
2.O consumo excessivo (consumismo) e a geração de grandes volumes de lixo (que na grande maioria das
cidades, não são reciclados).
3.Ecúmeno: áreas/lugares geográficos de fácil fixação para o ser humano – ex.: locais com boas qualidades
naturais para a sobrevivência – região central do Brasil.
Anecúmeno: áreas/lugares geográficos de difícil fixação para o ser humano – ex.: Antártida.
4.Condições: naturais, políticas, sociais e econômicas.

Bons estudos.
Abração do profão!

