Perguntas e respostas para o Jogo da Velha da Oceania
1- Qual país apresenta grandes extensões desérticas em seu território?
R: A
 ustrália.
2- Por que os países da Oceania atraem tantos turistas?
R: Devido à variedade natural que conta com praias, vulcões, etc., e pela
infraestrutura de algumas cidades como Sidney, Melbourne e Auckland.
3- Como se chama os três grandes grupos de ilhas da Oceania?
R: M
 elanésia, Micronésia e Polinésia.
4- Qual país colonizou a Austrália e a Nova Zelândia?
R: I nglaterra
5- Qual país da Oceania apresenta maior IDH?
R: A
 ustrália
6- Diga um motivo que leva ao embranquecimento das Grandes Barreiras
de Corais da Austrália.
R: Devido ao aquecimento global que aumenta a temperatura do mar na região
e devido à qualidade da água que está cada vez mais ácida por conta da
concentração de CO2.
7- O que é o Círculo de Fogo do Pacífico?
R: É uma zona de intensa atividade vulcânica e tectônica composta pelas bordas
das placas tectônicas que circundam o Pacífico.
8- Diga uma consequência natural e humana da existência do Círculo de
Fogo do Pacífico para a Oceania.
R: Tsunamis, terremotos, vulcões, gêiseres. Destruição de edificações e cidades,
mortes por afogamento e soterramento.
9- O que são os outbacks?
R: É o interior da Austrália, compreendida como áreas rurais e áreas desérticas.
O Outback engloba 2/3 de todo o território australiano.
10- De que maneira a Cordilheira Australiana influencia no clima da
Austrália?
R: Essa formação serve de obstáculo à penetração das massas de ar oceânicas
(úmidas), provocando apenas chuvas de relevo e diminuindo a precipitação no
interior do continente.

11- Por que há maior densidade demográfica nas porções leste e sudeste da
Austrália do que nos Outbacks?
R: Porque a população tende a ocupar as regiões de maior umidade, como é o
caso das regiões litorâneas das porções leste e sudeste.
Curiosidades sobre a Oceania
1- “Papua Guiné possui mais de 800 línguas diferentes”. Verdadeiro ou
falso?
R: V
 erdadeiro.
Fonte: https://www.ethnologue.com/country/PG. Acesso em 5 de fevereiro de 2019.

2- “A grande maioria dos australianos apresenta origem europeia,
principalmente inglesa, escocesa e irlandesa. Há também descendentes de
alemães e italianos”. Verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira. Uma boa quantidade de pessoas que vive na Austrália nasceu em
outro país: em torno de 25% de sua população é composta por estrangeiros,
sobretudo ingleses, já que a Inglaterra colonizou o país. Atualmente, a
população local aborígene corresponde a apenas 2,5% do total.
3- “Em Papua Nova Guiné o ambiente natural não é tão variado como a
população, pois é ocupada apenas por florestas de monções”. Verdadeiro
ou falso?
R: Falso. Esse país inclui matas tropicais em baixadas e serras, florestas de
monções, pantanais, savanas e pastos inundados sazonalmente, florestas
subalpinas e imensos matagais alpinos. O clima é quente, úmido e chuvoso
durante quase todo o ano e, mesmo assim, precipitações de neve podem
ocorrer nas alturas mais elevadas.
Fonte: Nova Guiné: a bizarra ilha onde o tempo parou. Revista
<https://super.abril.com.br/ideias/nova-guine/>. Acesso em: 5 fev. 2019.
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