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HABILIDADE (S) (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da 

Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades 

sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Livro didático-Por Dentro da Geografia- Ed. Saraiva), 

celular ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA NO CADERNO. NO CASO DE 

IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA. ENTREGAR NA CLASSROOM. 

Horário de atendimento: Quarta das 09:50 às 12:20 e Sexta das 7:00 às 12:20. 

Melanésia, Micronésia e Polinésia 
 

Além da Austrália e da Nova Zelândia, vários outros países integram a Oceania. Eles têm seus territórios 

situados nas numerosas ilhas do continente, que são divididas em três grupos: Melanésia, Micronésia e 

Polinésia (figura 11). 

Entre os países da Melanésia está Papua-Nova Guiné, que se destaca pela presença de uma rica 

biodiversidade; Fiji, cuja economia se baseia na produção de açúcar e de gengibre, seus principais produtos 

de exportação, além do turismo, que atrai visitantes o ano todo graças ao clima tropical, o que garante um 

bom nível de vida à população; e Ilhas Salomão, que, ao contrário de Fiji, apresentam baixos indicadores 

sociais e agricultura de subsistência na maior parte do território. 

Fazem parte da Micronésia países como Palau e Kiribati, que não têm o mesmo desenvolvimento de Fiji. 

Esses países se destacaram como pontos de disputa de potências durante a Segunda Guerra Mundial. A 

presença de atóis de coral (figura 12) é uma atração turística pouco explorada, pela falta de infraestrutura 

para receber hóspedes. 

Na Polinésia estão países como Samoa, que tem no turismo sua atividade principal, além de ilhas sob 

domínio francês, como o atol de Mururoa, que foi usado por décadas para testes de armas nucleares pela 

França. 
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Exercícios 
 

1. observe o mapa e responda as questões. 
 

a) Quais países mantêm bases militares na Oceania? Por quê? 

 
 
 
 
 

 
b) Em quais ilhas foram realizados testes nucleares? 

 
 
 
 
 

 
c) Qual país tem o maior mar territorial? 


