
Oceania e Antártida

1-A Austrália é o país com maior projeção 
mundial em relação aos países que compõem 
o novíssimo continente (Oceania). É 
considerada como nação desenvolvida, e tem 
uma renda per capita das mais elevadas do 
globo. Sobre os aspectos econômicos desse 
país, é INCORRETO afirmar que:

a) a agropecuária responde por quase metade 
do valor das exportações, tendo como 
principais produtos o trigo, a carne e a lã.

b) a extensa área coberta pela floresta boreal 
permite que o país seja um grande exportador
de papel, madeira e celulose.

c) o interior do país é uma das mais ricas 
regiões minerais do mundo, porém a escassez 
de mão-de-obra dificulta sua exploração.

d) o setor industrial é bastante diversificado e 
as modernas tecnologias proporcionam uma 
alta produtividade.

e) os ricos depósitos de carvão proporcionam 
grandes cotas de exportação, além de ser a 
principal fonte de energia.

2-Assinale a afirmação INCORRETA sobre a 
Oceania e os países que formam esse 
continente.

a) O setor agropecuário na Austrália apresenta
uma elevada participação nas exportações, e a
pecuária constitui uma das principais fontes 
de riquezas.

b) A Austrália possui uma das mais baixas 
densidades demográficas do mundo e sua 
população concentra-se no litoral e nas 
regiões mais úmidas.

c) A agropecuária na Nova Zelândia ocupa 
grande parte de seu território; é uma 
atividade muito importante economicamente, 
responsável por grande parte das exportações 
de produtos industriais.

d) Ao todo, a Oceania é formada por 4 grandes
ilhas; a maior que representa o território 
australiano, e 3 ilhas menores, que formam o 
arquipélago da Nova Zelândia e a ilha da 
Tasmânia, que constituiu um país 
independente.

e) Durante o processo de ocupação da Nova 
Zelândia pelos ingleses, a população nativa 
teve suas terras usurpadas e grande parte de 
sua população dizimada. Hoje a população é 
predominantemente branca.

3-A Austrália, sede dos últimos Jogos 
Olímpicos do século XX, faz parte da Oceania, 
o continente chamado de "Novíssimo 
Mundo", por ter sido o espaço mais 
recentemente conquistado pelos europeus.

São fatores que caracterizam a Oceania 
exceto:

a)a presença, ainda hoje, de povos 
subordinados às potências mundiais, como os 



das possessões norte-americanas, francesas e 
inglesas.

b)a heterogeneidade econômica, marcada 
pela presença de dois países ricos - Austrália e 
Nova Zelândia -, ao lado dos demais, 
extremamente pobres.

c)a homogeneidade lingüística e cultural, fruto
da ocupação francesa em todo o continente.

d)a existência de uma exótica fauna de 
marsupiais, típica do continente.

4-O termo "Oceania" costuma ser usado para 
identificar as terras emersas localizadas entre 
os oceanos Índico e Pacífico. Sobre elas pode-
se afirmar que:

a) As ilhas da Polinésia, Melanésia e 
Micronésia são constituídas, 
predominantemente, por países que 
complementaram sua independência política 
na década de 1950.

b) A Polinésia tem sido a área mais utilizada 
pelos EUA para a realização de testes 
atômicos, como os da década de 1970, que 
destruíram o Atol de Mururoa.

c) Um traço cultural comum na Oceania é a 
completa adaptação das comunidades nativas 
aos padrões europeus e norte-americanos 
estabelecidos com a ocupação colonial, a 
partir do século XVI.

d) Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova 
Guiné são consideradas países independentes,
apesar de terem como chefe de Estado a 
rainha Elisabeth II, do Reino Unido, ou alguém 
indicado por ela.

e) Em comparação aos outros continentes, a 

Oceania apresenta o maior número de 
possessões do tipo colonial, a exemplo do 
Havaí, Taiti e Tonga, controladas pelos Estados 
Unidos.

5-Em virtude de sua descoberta ter sido 
posterior à do continente americano, as terras 
da Oceania são também conhecidas por 
Novíssimo Mundo. Essas terras são compostas
de uma região continental representada pela 
Austrália, e de uma região insular 
extremamente espalhada. Verifique as 
alternativas a seguir, que abordam aspectos 
físicos e socioeconômicos desse continente e 
identifique a que estiver INCORRETA.

a) A Nova Zelândia se destaca como 
1¡ produtor mundial de bauxita. A exploração 
é realizada nas partes setentrional e sudoeste 
do território.

b) Apesar de enfrentar sérios problemas de 
ordem física, como a aridez dos climas e a 
baixa fertilidade dos solos, a Austrália 
apresenta uma economia agrária bastante 
evoluída.

c) O relevo neozelandês é de topografia 
bastante irregular em virtude das 
características vulcânicas do arquipélago, onde
se observa a predominância de fisionomia 
bastante montanhosa.

d) O fato de a Nova Zelândia apresentar um 
aprimorado setor industrial alimentar, de 
beneficiamento de produtos agropecuários, 
faz dela o maior exportador do mundo de 
queijo e manteiga.

e) O litoral australiano é pouco recortado, 
destacando-se ao norte o Golfo de Carpentária
e a sudeste as ilhas King, Furneaux e Tasmânia,



a maior de todas. Junto ao Mar dos Corais, 
paralela à linha de costa, está a Grande 
Barreira, uma formação coralínea de grande 
extensão territorial.

6-"As paisagens que vemos são apenas 
manifestações aparentes..." (Pereira, 1992) 

"... de preocupações e de intenções 
econômicas ou políticas." (Santos, 1988). 

A Antártida, continente gelado, pode 
exemplificar essa afirmação combinada sobre 
o espaço geográfico.

Destaque a opção INCORRETA em relação à 
Antártida:

a) É a última grande porção territorial ainda 
não incorporada à economia moderna.

b) Nas águas oceânicas vizinhas, aparece uma 
rica fauna, desde baleias até inúmeras 
espécies de crustáceos.

c) O tratado da Antártida garante que nenhum
país terá a propriedade de terras até o ano 
2041.

d) O relevo se caracteriza por um vasto 
altiplano central, cercado por montanhas, 
tornando-a mais fria que o Ártico.

e) Seu potencial para pesquisa científica é o 
único atrativo, sendo desprovida de riquezas 
minerais.

7-A Antártida, por sua localização e 
características sui generis, tem sido palco de 
uma série de estudos científicos. Sobre as 

características físicas do continente antártico, 
é correto afirmar:

(01) As missões científicas são programadas 
para alcançar o continente antártico durante 
os meses de verão no hemisfério Sul, por ser a
única estação que apresenta condições 
favoráveis de deslocamento, seja por aviões, 
seja por navios. 

(02) A capa de gelo que se assenta sobre a 
Antártida é proveniente do seu isolamento em
relação aos demais continentes.

(04) A duração dos dias e das noites adquire 
uma característica distinta no pólo Sul: de abril
a setembro, prevalece a penumbra, ao passo 
que, de outubro a março, a penumbra é 
gradativamente substituída pela luz contínua.

(08) O frio polar pode ser explicado pela 
relação inversa entre insolação e latitude: 
quanto maior a latitude, menor a quantidade 
de calor que o solo recebe por unidade de 
área, devido à inclinação dos raios solares.

(16) A permanência de baixas temperaturas 
não permite a presença de vida animal nas 
águas que circundam o continente antártico.
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8-Analise as afirmativas sobre a Antártida e 
marque a alternativa certa.

a) Localizada no Hemisfério Setetrional, a 
Antártida é um continente formado por uma 
extensa área coberta de gelo.

b) Em razão das condições climáticas 
(temperaturas abaixo de 0 °C), a Antártida não



é habitada por seres humanos.

c) Com extensão territorial de 13,2 milhões de 
quilômetros quadrados, a Antártida é o menor
continente terrestre.

d) A Antártida é banhada por três oceanos: 
Atlântico, Pacífico e Índico.

9-A principal atividade econômica na 
Antártida é:

a) Extração de petróleo

b) Agricultura

c) Turismo

d) Pesca

10-Analise este mapa:

A partir dessa análise e considerando-se 

outros conhecimentos sobre o assunto, é 
INCORRETO afirmar que:

A) a Antártida é um continente coberto por 
uma imensa capa de gelo de água doce, 
cercada de águas oceânicas, cujo equilíbrio 
ambiental é de interesse planetário.

B)a península lançada em direção à Terra do 
Fogo é a menos desfavorável à presença do 
homem na região, pois possibilitou a criação 
de estações permanentes de pesquisa.

C) a tundra, própria de climas muito frios, 
encontra condições favoráveis para se 
desenvolver amplamente nessa região e se 
constitui a base de uma cadeia alimentar 
diversificada.

D) o Círculo Polar Antártico limita, 
praticamente, o Continente à Zona Polar e, por
isso, a Antártida é o mais extenso e contínuo 
domínio de climas polares continentais da 
Terra.
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