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Prezado(a) estudante, 
 
 Esperamos que tenha descansado durante o período de recesso e que esteja pronto(a) para recuperar questões 

importantes ao seu conhecimento geográfico na trajetória do 9° ano. Para isso, a cadeira de Geografia preparou um roteiro 
com importantes objetivos a serem alcançados a partir da leitura dos capítulos 1 (O mundo bipolar da Guerra Fria) e 4 
(Quadro físico e recursos naturais da Europa). Vamos lá? 

 

Cap. 1 – O mundo bipolar da Guerra Fria 

 Reconhecer os principais blocos de poder que rivalizavam durante o referido período; 
 Diferenciar as principais características dos modelos conhecidos por socialismo e capitalismo; 
 Conhecer as estratégias utilizadas pelas superpotências para ampliar e manter suas zonas de influência; 
 Identificar as consequências dos projetos realizados pelas superpotências; 
 Nomear e especificar as principais crises ocorridas durante a Guerra Fria; 
 Reconhecer os impactos da Guerra Fria no Brasil e na América Latina; 
 Descrever as motivações para o fim da Guerra Fria. 

 

Cap. 4 – Quadro físico e recursos naturais da Europa 

 Identificar e diferenciar os principais rios europeus e seus usos específicos na dinâmica espacial do continente; 
 Reconhecer e caracterizar as principais formações vegetais do continente, associando-as com a distribuição 

espacial dos principais tipos climáticos; 
 Diferenciar as razões que configuram a Europa como um continente separado da Ásia, ao mesmo tempo que 

compõe uma mesma porção terrestre; 
 Caracterizar a condição de dependência energética do continente e possíveis alternativas para superar este 

quadro; 
 Avaliar as alterações ambientais no quadro natural europeu; 
 Classificar as principais formas de relevo do continente e suas relações com o uso e produção do espaço 

geográfico.  
 

Agora que você conhece os principais objetivos a serem alcançados com os capítulos, sugerimos que você realize as 
leituras de forma atenta, reveja as avaliações, exercícios e fichas Sigmais/Superação destes conteúdos e, em caso de 
dúvidas, procure os seus professores de Geografia.  

 
Aqui também estão algumas dicas de vídeos que podem ser interessantes como formas de complemento aos estudos:  

 
 Nerdologia – A Reunificação da Alemanha 

https://www.youtube.com/watch?v=bQJNWXHnu64&ab_channel=Nerdologia  
 

 BBC - O que foi a União Soviética e como ela se dissolveu em 15 repúblicas independentes 
https://www.youtube.com/watch?v=Pn_THNCXaE8&ab_channel=BBCNewsBrasil  

 

 Euronews – O Danúbio, maior rio da União Europeia 
https://www.youtube.com/watch?v=tBfCxLnUXG4&ab_channel=euronews%28emportugu%C3%AAs%29  

 

 

Bons Estudos!  
Cadeira de Geografia 

Centro Educacional Sigma 
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