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 GEOGRAFIA 

SEMANA 4: 21/09/2020 A 25/09/2020 
 

NOME: Nº.: SÉRIE: 9ºANO 

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM/ WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 25/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: TRANSFORMAÇÕES DO ESPAÇO NA SOCIEDADE URBANO-INDUSTRIAL - EUROPA, ECONOMIA, 
SOCIEDADE E INTEGRAÇÃO. 

HABILIDADE (S): (EF09GE02) ANALISAR A ATUAÇÃO DAS CORPORAÇÕES INTERNACIONAIS E DAS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS MUNDIAIS NA 
VIDA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONSUMO A CULTURA E A MOBILIDADE. (EF09GE10) ANALISAR OS IMPACTOS DO PROCESSO DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS E CULTURAS NA EUROPA, NA ÁSIA E NA OCEANIA. (CEG4) DESENVOLVER O 
PENSAMENTO ESPACIAL, FAZENDO USO DAS LINGUAGENS CARTOGRÁFICAS E ICONOGRÁFICAS, DE DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS E DAS 
GEOTECNOLOGIAS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS QUE ENVOLVAM INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LIVRO DIDÁTICO (ANEXADO), LEITURA, CADERNO E CANETA. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER OS TEXTOS, LER E INTERPRETAR MAPAS, COPIAR AS QUESTÕES NO CADERNO E RESPONDÊ LAS. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



Copie e responda. 

 

 1-O que você sabe sobre a União Européia? 

  2-Porque os países se organizam em blocos? 

  3-Você conhece algum bloco de países do qual o Brasil participa? 

  4-Com exceção da Rússia, cuja parte européia se encontra na porção Leste do continente, onde se 
localizam os países que apresentam os maiores PIBs? 

  5-Quais são os países que são exemplos de potências econômicas? 

  6-Onde estão localizadas as regiões com menor industrialização? 

  7-Quais países concentram a maior produção industrial da Europa? 

  8-Os países europeus mais industrializados concentram indústrias diversificadas, são elas: 

  9-Quais os dois setores industriais da Alemanha que têm fábricas no Brasil? 

10-Qual a razão da decadência de antigos centros industriais no Reino Unido? 

11-Em Paris, capital da França, estão sedes de grandes empresas com atuação mundial e de importantes 
universidades do país. No seu entorno concentra se grande parte das indústrias do país, é o principal pólo da 
economia. Quais são as outras cidades  em destaque? 

12-O que marca a desigualdade entre o Norte e o Sul da Itália? 

 

 

 

 

 


