9 .̊ ano
#dia2
Semana 9

Querida Família
Estamos passando por um momento delicado, o qual
envolve a saúde de todos, sem exceção.
Por isso, a contribuição de cada um é muito importante
para que voltemos às nossas atividades normais na escola.
Tendo em vista que os estudantes ficarão em casa por um
certo tempo, elaboramos algumas sugestões para inspirá-los
na nova rotina.
Entendemos que manter uma rotina criativa ajudará,
e muito, no retorno das atividades em sala de aula
posteriormente.
Vamos juntos embarcar nessa aventura?

9º. ano

Geografia

Olá, querido(a) estudante! Tudo bem?
Vamos retomar nosso estudo a respeito da
regionalização da Europa. Hoje teremos algumas
questões (discursivas e objetivas) que envolvem esse
conteúdo. No caso das questões objetivas, busque, além
de identificar a alternativa correta, identificar também o
que há de inconsistência nas demaisalternativas.
Agora é hora de você recorrer aos seus textos (mapa
mental, resumo esquemático, resumo...) para resolução
dessasquestões.
Vamos lá, então!
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QUESTÃO 1
Explique por que a Europa é dividida em Europa Ocidental e Oriental.
QUESTÃO 2
Além da divisão político-ideológica entre Europa Oriental e Ocidental, existem outras divisões regionais da
Europa. Cite cada uma e suas principais características.
Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-europa.htm>. Acesso em: 15 maio 2020.

QUESTÃO 3
São verdadeiras as afirmações sobre o atual momento político europeu, EXCETO:
a) A ex-Iuguslávia enfrenta um sério conflito em razão de sua desintegraçãopolítica.
b) No Reino Unido, as ações dos separatistas irlandeses têm provocado vários ataquesterroristas.
c) Na Itália, as disparidades regionais entre o Norte e o Sul do país tem motivado o aparecimento de movimentos separatistas.
d) A antiga Tchecoslováquia foi desmembrada, pacificamente, em dois Estadosindependentes.
e) Na Espanha, a questão Basca foi resolvida com a criação de um estado nacional basco no Noroeste dopaís.
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QUESTÃO 4
Considere as seguintes afirmações:
I)	A Iugoslávia, depois de sangrentas guerras civis, proclamou a independência das repúblicas federadas, dando origem a novosestados.
II)	Na Tchecoeslováquia, a situação foi modificada pacificamente, respeitando a vontadepopular.
III)	Na ex-URSS, as repúblicas muçulmanas da Geórgia, Armênia e Azerbaijão lutaram e conseguiram formar um
estado independente.
A respeito das assertivas acima, é correto afirmar que
a) todas as afirmações estãocorretas.
b) todas as afirmações estãoincorretas.
c) apenas a afirmação I estácorreta.
d) apenas as afirmações I e II estãocorretas.
e) apenas as afirmações II e III estãocorretas.
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QUESTÃO 5
Os recentes acontecimentos no Leste europeu mostram o ressurgimento, do ponto de vista macroscópico, de
um fenômeno conhecido como IRREDENTISMO, ou seja: a demanda, por parte de minorias linguísticas, étnicas
e religiosas, por uma autonomia, parcial ou absoluta, nos âmbitos político, econômico e cultural, em relação
aos Estados dos quais fazem parte, bem como pela união com seus congêneres. A respeito de alguns Estados
do Leste europeu, que, em razão desses acontecimentos, aparecem continuamente na mídia, julgue os itens
seguintes como verdadeiros oufalsos.
1)	A Iugoslávia, Estado criado após a I Guerra Mundial, com diferentes grupos étnicos e culturais, desintegrou-se na década de 90, formando os Estados da Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia-Montenegro (ou Iugoslávia)
e Macedônia.
2)	A fragmentação da antiga Tcheco-Eslováquia não se concluiu com a criação de duas repúblicas, a Tcheca e a
Eslovaca. Uma minoria persa, situada no Sul da Eslováquia, ainda demanda autonomia e busca aproximação
com oIraque.
3)	A Albânia, Estado que vive em clima de grande tensão popular devido à derrocada de sua economia, é
composta por dois grupos étnicos que já se confrontaram no passado: uma maioria albanesa, em sua maior
parteislâmica,eumaminoriagrega,católicaortodoxa,quemantémlaçosculturais ereligiosos comaGrécia.
4)	Na Moldova (antiga Moldavía), a maioria da população é de origem árabe, o que faz com que esse Estado,
situado entre a Romênia e a Ucrânia, seja um reduto do mundo islâmico naEuropa.
Disponível em: <https://sites.google.com/site/geografiaheron/exercicios-de-europa>. Acesso em: 15 maio 2020.
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Por hoje é só!
Na semana que vem retornaremos com um novo
conteúdo. Até lá!!
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