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Questão 01 

 Ilha Mar Península 

1   Escandinava 

2 Sicília   

3  Mediterrâneo  

4 Creta   

5  Báltico  

6   Ibérica 

7 Grã-Bretanha   

8 Irlanda   

9   Itálica 

10   Jutlândia 

11  Do Norte  

12  Negro  

13   Balcânica 

Questão 02 
a) Espanha e França. Apresentam facilidades comerciais, tendo portos propícios para o comércio com a América e 

a Ásia. 
a) Suíça, Áustria, Eslováquia, República Tcheca, etc. Como não possuem litoral, dependem dos rios e de acordos 

de cooperação com outros países para escoar a sua produção. 
 

Questão 03 
a) Suíça, Itália, Áustria. 
b) Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia. 
c) Países Baixos, Bélgica, Polônia, Bielorrússia. 
d) Áustria, Hungria, Romênia. 
e) Suíça. Alemanha, Países Baixos. 
 

Questão 04 
Os rios de planalto do norte do continente são utilizados para geração de energia elétrica. Os rios de planície, que 

são maioria, são utilizados para transporte de cargas e pessoas, abastecimento da população e irrigação. 
 

Questão 05 
a) Rio Sena, em Paris. 
b) Transporte de mercadorias. 

c) Assim como em várias cidades europeias, Paris se desenvolveu às margens do rio Sena, que foi essencial para o 

abastecimento da população e fornecimento de água para a industrialização. 

 
Questão 06 
a) Apeninos 
b) República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Romênia e Ucrânia. 

Educação Infantil - Ensino Fundamental  

REVISÃO PARA AVALIAÇÃO (P1 – 2º TRIMESTRE) 

Data da prova 

___/___ 



c) São Dobramentos Modernos, montanhas de formação recente e origem tectônica, pouco desgastadas pela 

erosão. Apresentam elevadas altitudes e possuem picos pontiagudos. Estas áreas, devido ao encontro das placas 

tectônicas, estão sujeitas a terremotos e vulcanismo. 

 

Questão 07 
a) Espanha, França, Itália, Grécia. 

b) Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia ou Rússia. Vegetação de tundra, que se caracteriza por permanecer 

congelada na maior parte do ano. Nos curtos meses de verão, ocorre o degelo da superfície e surge uma vegetação 

rasteira coberta por musgos e líquens. O subsolo permanece congelado durante todo o ano (permafrost). 
c) Irlanda, Reino Unido, Espanha, França. A vegetação de floresta temperada, que apresenta as quatro estações 

bem definidas e predominam árvores decíduas (caducas), que perdem as folhas nos meses de inverno. Foi quase 

toda devastada pela ocupação humana. 
d) Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, Rússia. Floresta Temperada e Pradarias. As pradarias caracterizam-se por ser 

uma vegetação rasteira composta por gramíneas e arbustos esparramados. A decomposição das plantas nos meses 

de inverno fertiliza o solo. 
 

Questão 08 
a) Sim, pois em países como a Itália predominam o clima mediterrâneo, como o representado na imagem da 

esquerda. Nas áreas montanhosas do norte, devido à altitude, desenvolve-se a vegetação de tundra, semelhantes às 

do extremo norte do continente. 
b) A primeira paisagem é comum nos países do sul do continente, como Espanha, Itália, França e Grécia. Já a 

paisagem da direita é comum em países do norte, como Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia e Rússia. 
 

Questão 09 
a) O verão corresponde aos meses do meio do ano (abril a setembro) e o inverno ao final e início do ano (outubro a 

março). 

b) As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, porém ocorrem em maior quantidade nos meses de inverno. 

c) No verão as temperaturas são amenas, oscilando entre 10º e 20ºC e reduzem no inverno, aproximando-se dos 

10ºC, com pequena amplitude térmica. 

d) Temperado oceânico. 

e) Irlanda, Espanha, França, Países Baixos, Bélgica. 
 

Questão 10 
O rio Danúbio, que corta vários países do continente europeu e atravessa importantes capitais europeias. 

 

Questão 11 
a) A rota Oslo-Sicília. Península Itálica. Na península Escandinava predomina o clima temperado frio e na Sicília, 

o clima Mediterrâneo. 
b) Península Ibérica e Península Itálica. Clima Mediterrâneo e vegetação mediterrânea, composta por arbustos 

resistentes à seca, como maquis e garrigues. 

c) Alpes e Apeninos. 

 
Questão 12 
a) O clima de Atenas possui chuvas concentradas no inverno e verões secos. Kiev possui aumento das chuvas nos 

meses de verão. 
b) Em Atenas há pequena variação térmica, com verão com temperaturas entre 15ºC e 20ºC e invernos com 

temperaturas próximas aos 10ºC. Em Kiev, há grande amplitude térmica, com verões quentes, acima dos 20ºC e 

invernos com baixas temperaturas, abaixo de 0ºC. 
c) Em Atenas predomina o clima Mediterrâneo e em Kiev o clima Temperado Continental. 


