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Atividades Suplementares

Capítulo 1 O ser humano e o seu  
lugar no mundo

1  C

 A teoria científica mais aceita entende que a huma-
nidade surgiu na África e migrou para a Ásia e para a 
Oceania. Posteriormente, foi para a Europa e a América. 
Em cada novo território, os seres humanos iam se adap-
tando.

2  Os critérios utilizados na divisão dos continentes, além do 
geográfico (considerando a divisão natural das terras em 
alguns casos), foram culturais, políticos e históricos. Ou 
seja, considerou-se a origem dos diversos povos que habi-
tam aquele território, as filosofias e modos de vida etc.

3  D

 a) (F)  Apesar de grande parte da população viver pró-
xima ao litoral, sua distribuição não é regular, e 
há grandes densidades demográficas em áreas 
interioranas.

 b) (F)  Essas justificativas não são suficientes para expli-
car a distribuição populacional.

 c) (F)  Há grandes vazios demográficos nessa faixa, como 
o Saara e a Amazônia. E a maior parte da popula-
ção mundial vive em climas temperados.

 d) (V)  

4  A

 a) (V)  
 b) (F)  Grande parte do norte da Ásia apresenta climas 

extremamente frios, – o Himalaia, a mais alta 
cadeia montanhosa, encontra-se no continente –, 
e há também muitos desertos em áreas esparsas.

 c) (F)  A Europa foi palco de grandes conflitos ao longo 
da história.

 d) (F)  É verdadeira a afirmação sobre a variedade cli-
mática no continente. Entretanto, o aspecto his-
tórico da colonização asiática não explica a distri-
buição da população pelo continente.

5  Do ponto de vista físico, o continente antártico possui 
clima polar, e a sua superfície é coberta por gelo. Do 
ponto de vista político, sua diferença está na ausência 
de divisão territorial em países.

6  Deterioração das condições de vida, como esgotamento 
de recursos naturais e catástrofes naturais, crises econô-
micas e políticas, conflitos civis e guerras, colonização 
e expectativa de vida mais próspera podem ser consi-
derados fatores determinantes dos fluxos migratórios.

7  B

 Pode-se compreender o território como uma área 
dominada por um grupo ou governo. No entanto, essa 
dominação é mutável, por isso é possível que uma par-
cela dessas pessoas não se identifique com o governo, 
por exemplo, como ocorre na Catalunha.

8  Resposta pessoal. Sugestão: O Estado é compreendido 
pelas diversas entidades de um país, sobretudo aquelas 
que instituem e regulam o poder, como o governo. A 
nação corresponde ao agrupamento humano com his-
tória e cultura comuns, compartilhando laços de iden-
tidade. Quando também compartilha um território e 
tem soberania sobre ele, pode ser classificado como 
 Estado-nação. Por fim, nação é o conjunto de caracterís-
ticas (culturais, tradicionais, linguísticas etc.) que forma 
uma identidade pela qual indivíduos de determinado 
local se identificam.

9  D

 a) (F)  Apesar de calamidades sociais advindas das catás-
trofes naturais, elas não se configuram como razão 
significativa para o volume de migrações atual.

 b) (F)  O esgotamento do solo e dos recursos hídricos 
explica o deslocamento populacional de apenas um 
pequeno percentual de toda a migração mundial.

 c) (F)  Os fenômenos citados foram mais significativos 
nos séculos XIX e XX.

 d) (V)

10  As fronteiras artificiais resultaram do processo imperia-
lista europeu, no século XIX, que colonizou o continente 
traçando arbitrariamente fronteiras, muitas retilíneas, divi-
dindo nações e unindo povos inimigos em um mesmo 
território. Essa organização externa do território está asso-
ciada aos muitos conflitos civis existentes no continente.

11  B

 a) Sendero Luminoso – Peru; Contras – movimento 
paramilitar de direita na Colômbia.

 c) Bolivarianismo – Termo ressignificado por Hugo 
 Chávez, Venezuela; Movimento Nacionalista Revolu-
cionário – Bolívia.

 d) Tupamaros – Uruguai; Sandinistas – Nicarágua.


