#ESTUDOEMCASA
AULA N.º 2

DISCIPLINA(a) Geografia e Cidadania e Desenvolvimento

ANO(s) – 7.º e 8.º

. Analisar a evolução da paisagem recorrendo a imagens, textos e outros testemunhos,
que permitam evidenciar as alterações ao longo do tempo. (Referencial de Educação
Ambiental para a Sustentabilidade)
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

. Identificar exemplos de impactes da ação humana no território.
. Identificar padrões na distribuição da população e do povoamento, à escala nacional,
europeia e mundial, enunciando fatores responsáveis por essa distribuição.

Antes de responderes a qualquer pergunta, lê a ficha com atenção.
1. Seleciona a única alínea que, em cada item, completa de forma correta a afirmação inicial.
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1.1 As regiões assinaladas no mapa (fig. 1), com as letras B, C e D são:
(A)  de florestas densas.
(B)  de desertos quentes.
(C)  de desertos frios.
(D)  de relevo acidentado.

(D)

1.2 A região assinalada no mapa (fig., 1), com a letra E, é:
(A)  o deserto do Calaári.
(B)  o deserto do Atacama.
(C)  o deserto do Sara.
(D)  a Sibéria.
1.3 Três dos fatores de ordem natural que podem explicar
a repulsão demográfica de uma região são:
(A)  a falta de água, solos pobres e a guerra.
(B)  a falta de água, solos pobres e relevo acidentado.
(C)  a falta de água, solos pobres e clima ameno.
(D)  os climas muito frios, solos pobres e acessos
difíceis.
1.4 A existência de um clima temperado é um dos fatores
atrativos que podem explicar o foco populacional
(A)  no Egito.
(B)  na Europa Ocidental.
(C)  na Ásia meridional.
(D)  no Alasca.

1.5 Os fatores: rarefação do ar, relevo muito acidentado e
solos pobres/rochosos podem explicar a repulsão
demográfica da região
(A)  assinalada no mapa (fig. 1), com a letra A.
(B)  assinalada no mapa (fig. 1), com a letra F.
(C)  assinalada no mapa (fig. 1), com a letra H.
(D)  assinalada no mapa (fig. 1), com a letra G.
1.6 A generalidade das áreas mais povoadas localiza-se
em regiões
(A)  longe dos grandes centros urbanos.
(B)  de baixas altitudes e fraco declive.
(C)  de altitudes elevadas.
(D)  de altas latitudes.
1.7 Das seguintes regiões, a mais densamente povoada é:
(A)  a Sibéria.
(B)  a América do Norte.
(C)  a Ásia Meridional.
(D)  a Amazónia.
1.8 A região portuguesa mais densamente povoada é:
(A)  o litoral ocidental a norte do rio Sado.
(B)  o interior norte.
(C)  o algarve ocidental.
(D)  o Arquipélago da Madeira.

2. Indica, para a região da Ásia Oriental, quatro fatores que justifiquem a elevada densidade populacional que a carateriza.
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