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LEIA O TEXTO : 

CONTINENTE EUROPEU 

A Europa é um continente situado em três hemisférios distintos: o setentrional, o ocidental e o oriental. Localiza-se 
a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial Ártico. As sociedades 
que habitaram esse continente foram as principais responsáveis pela colonização da maior parte dos demais 
territórios do planeta, sendo, por isso, denominado como o “centro do mundo”, apesar de, em termos 
cartográficos, essa expressão ser considerada errônea. 
A Europa reúne um total de 50 países, sendo que dois deles também fazem parte da Ásia: A Turquia e a Rússia. 
Apesar desse número elevado de países, a sua área é pequena, com cerca de 10.180.00 km². Se não contarmos 
com a Rússia, país em que a maior parte do seu território localiza-se na Ásia, seu espaço diminui para uma área 
menor que o Brasil, possuindo, no entanto, muito mais países do que o Brasil possui em estados. 
Essa grande concentração de pequenos territórios explica-se pelas históricas relações de instabilidade que 
marcaram a região. Como foi na própria Europa que primeiro se estabeleceu a ideia de Estado moderno, foi lá 
também que as diferentes nações começaram primeiro as suas lutas pela constituição de seus próprios estados. 
Essa luta vale lembrar, ainda está presente em muitos locais, com destaque para a Espanha, onde catalães, 
bascos, navarros e outros povos buscam pela formação de seus próprios países, o que elevaria ainda mais o 
número de Estados nesse continente. 
1- Posicionamento Geográfico - A maior parte das terras do continente estão localizadas na Zona Temperada, 
prevalecendo assim os Climas Temperados.os fatores que influenciam o clima são: 
2- Altitude- Importante, pois contribui para formação do clima polar em algumas áreas montanhosas no 
continente. 
3- Marítimidade- Ocorre nas regiões Litorâneas, a elevada quantidade de vapor-d'água contribui para menor 
amplitude térmica. 
4- Correntes Marítimas- Chamadas de Oceânicas, comoa corrente do Golfo, apresenta águas quentes, oque 
aumenta a temperatura das áreas que banha, tornando as médias temperaturas, mais amenas no Inverno, 
principalmente nas áreas de elevadas altitudes, como o litoral da Noruega. 
-Tipos de Clima na Europa: 
Os principais Climas na Europa são: Polar ou subpolar, de montanha, Temperado Continental e Oceânico,  e 
mediterrâneo. 
-Tipos de vegetação: composto por tundra, estepes, floresta boreal, pradaria, vegetação de altitude e vegetação 
mediterrânea. 
-Hidrografia :Na Europa podemos encontrar um grande número de rios, que deságuam em oceanos, mares e 
rios.  
Danúbio : atravessa diversos países como Alemanha Bulgária Áustria, Eslováquia e Hungria. 
Reno: sua nascente se localiza nos Alpes, passa por parte da França, ligando a área industrial alemã e 
desaguando no mar do Norte. São realizados transportes de matéria-prima e produtos industrializados. 
Volga: É o maior rio europeu e sua nascente é no planalto de Valdai, passa planície russa e desemboca no mar 
Cáspio. 

-Relevo:- Litoral recortado com presença de muitas ilhas e penínsulas.Relevo diversificado com presença de 
planaltos, planícies, maciço e dobramentos modernos. 
Ilhas da Europa:Ilhas Britânicas,Islândia,Ilhas Baleares, Sicília, Córsega e Sardenha 
Penínsulas europeias: Ibérica,Jutlândia, Escandinávia, Itálica, Balcânica e Crimeia 

 
  

1-Procure o significado da seguinte palavras: 
a- Peninsula: 
b- Maritimidade: 

 
2- Quais são os limites da Europa ? 
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