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Páscoa - Chile

Nova Caledônia - França

Bora Bora - França



Aspectos 
Naturais



Géiser - nascente termal que entra em 

erupção periodicamente, lançando uma coluna de 
água quente e vapor para o alto. 

Old Faithful (ou "Velho Fiel"); 
outros gêiseres se encontram na 
Nova Zelândia



Atol de Bokak ou 
Atol de Taong



Atol Moruroa



Atol de Nukuoro







Economia

• Bem diversificada (três setores)
Agropecuária, petroquímica, metalurgia e  turismo

Setores principais (comércio e serviço e indústria)

Agropecuária (menor expressividade, um pouco maior em 
Papua Nova Guiné)

Os três conjuntos de ilhas(agricultura, mineração e pesca).

Maior parceiro comercial (Japão)

• Desigualdades de desenvolvimento 
regional

Austrália e Nova Zelândia – desenvolvidas, 

Demais regiões – subdesenvolvidas



POPULAÇÃO

• Pouco populosa e 
povoada.

• Concentração 
devido fatores 
físicos.

• Nova Zelândia-
melhor 
distribuída.



Povos 
Autóctones -
Aborígenes



Geração roubada - 2002
Ato Aborígene – 1930.

Molly Craigé uma jovem
australiana de 14 anos que,
em 1931, ao lado de sua irmã
Daisy, de 10 anos, e sua
prima Gracie, de 8 anos, foge
de um campo do governo
britânico da Austrália, criado
para treinar mulheres
arborígenes para serem
empregadas domésticas.
Molly guia as meninas por
quase três mil quilômetros
através do interior do país,
em busca da cerca que o
divide e que a permitiria
voltar para sua aldeia de
origem, de onde foram
tiradas dos braços de suas
mães.



Documentário: Utopia 2003



Agora é com você!

Observe o mapa e assinale a alternativa incorreta.

a) A população australiana concentra-se 
nas grandes cidades, como: Sydney, 
Canberra, Brisbane e Melbourne.
b) A Austrália é um país populoso, com 
21,7 milhões de habitantes em 2011.
c) O clima mais seco e a formação de 
desertos no interior do país faz com que 
a população se concentre na área 
litorânea.
d) A alta qualidade de vida das grandes 
cidades faz com que 75% da população 
do país habite essas áreas.
e) Os povos nativos, os aborígenes, 
vivem cerca de 20 anos a menos que os 
descendentes de europeus.



Agora é com você - 2

A Austrália é o sexto maior país do mundo (com
aproximadamente 7,7 milhões de km2) e possui cerca de
22 milhões de habitantes. Em comparação com o Brasil,
que é o quinto maior país do mundo (com cerca de 8,5
milhões de km2), com uma população de mais de 190
milhões de habitantes, podemos achar que a Austrália é
bem povoada, ou seja, sua população está bem
distribuída em todo o território.

Observe, porém, o mapa a seguir e assinale a alternativa
que apresenta uma conclusão possível.



a) A população deve estar bem 
distribuída em todo o território 
australiano, já que as áreas 
identificadas não apresentam 
problemas de adaptação.
b) A população provavelmente está 
concentrada no interior do território, 
onde há predomínio de florestas, 
campos e savanas.
c) A população australiana não deve 
estar bem distribuída, já que há uma 
enorme área desértica na parte 
central do território.
d) A população australiana deve estar 
concentrada na costa oeste do 
território, onde há predomínio de 
desertos.
e) A população australiana está 
concentrada apenas na ilha da 
Tasmânia, sem desertos e de clima 
mais ameno.


