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Atividade para a EJA 2 – Geografia 

Leia o texto e responda as questões abaixo: 

 

Os continentes são grandes extensões de terra emersas, limitadas pelas águas de 

mares e oceanos. Somados os seis continentes (África, América, Antártida, Ásia, Europa 

e Oceania) possuem extensão territorial de 149.440.850 quilômetros quadrados, dimensão 

que representa 29,1% da superfície do planeta. Através de pesquisas, cientistas afirmam 

que a atual configuração da superfície terrestre foi estabelecida há, aproximadamente, 60 

milhões de anos, por um processo de deslocamento da crosta. 

Em decorrência dela, o planeta adquiriu os seis continentes que possui atualmente. 

A Ásia é o maior e mais populoso dos continentes. A África apresenta os principais 

problemas sociais na atualidade, a maioria da população desnutrida está neste continente, 

na África Subsaariana a incidência de AIDS faz a expectativa de vida cair cerca de 30 

anos nos países mais afetados, como Botsuana, Suazilândia, Lesoto e Zimbábue. O 

continente africano apresenta belas paisagens, desfrutando de uma riqueza em sua 

biodiversidade. Existem também concentrações de miséria na maior parte da Ásia e nas 

porções central e sul das Américas. Essas regiões registram altas taxas de mortalidade 

infantil. 

 

1. As expressões “velho mundo”, “novo mundo” e “novíssimo mundo” referem-se a uma 

forma de distinção dos continentes que: 

 

a) obedece a fatores econômicos. 

b) corresponde a uma visão eurocêntrica. 

c) designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais. 

d) está relacionada aos processos de descolonização. 

 

2. 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: __________________________________ 
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b) Amarelo: ___________________________________ 

c) Preto: ______________________________________ 

d) Verde: _____________________________________ 

e) Azul: ______________________________________ 

f) Cinza: _____________________________________ 

 

3. O planeta Terra possui seis continentes, que apresentam 149.440.850 quilômetros 

quadrados, ocupando aproximadamente 29,3% da superfície terrestre. Marque a 

alternativa que indica o maior continente da Terra. 

a) Ásia 

b) África 

c) América 

d) Europa 

4. Pesquisadores afirmam que há cerca de 300 milhões de anos as terras do planeta 

estavam reunidas, formando, portanto, apenas um continente. Marque a alternativa que 

corresponde ao nome desse grande continente. 

a) Eurásia 

b) Pangeia 

c) Laurasia 

d) Gondwana 

5. Assinale a alternativa que não aponta uma importância dos oceanos para a Terra ou 

para os seres vivos: 

a) Dentre os elementos terrestres, são os oceanos os maiores responsáveis por 

influenciar os climas do planeta. 

b) Os oceanos funcionam como indicativos químicos e biológicos das condições 

biológicas e climáticas. 
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c) É nos oceanos que há a maior absorção de CO2 da atmosfera, através da fotossíntese 

realizada pelos plânctons e algas marinhas. 

d) Os oceanos são os responsáveis pela abundância de água para as atividades humanas 

relacionadas com o consumo dessa substância pelo organismo. 

 


