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importantes, organizá-lo e oferecê-lo para você. Fizemos o
nosso melhor para tornar o arquivo deste livro o mais pequeno
possível, pois sabemos que a quantidade de memória do seu
dispositivo pode ser muito limitada. E mais uma coisa: parte
deste livro foi traduzida automaticamente, então a tradução
pode não ser precisa. Estamos trabalhando em uma melhor
tradução agora. 
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Europa: Albânia, Andorra, Áustria, Bielorrússia,
Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Ilhas
Feroe, Finlândia, França, Alemanha, Gibraltar, Grécia,
Hungria, Islândia, Irlanda, Ilha de Man, Itália, Jersey,
Kosovo, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
República da Macedónia, Malta, Moldávia, Países
Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia,
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia,
Grã-Bretanha
Ásia: Afeganistão, Arménia, Azerbaijão, Bahrein,
Bangladesh, Butão, Brunei, Myanmar, Camboja,
República Popular da China, Geórgia, Hong Kong,
Índia, Indonésia, Irão, Iraque, Israel, Japão, Jordânia,
Cazaquistão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Kuwait,
Quirguistão, Laos, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas,
Maurícia, Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Filipinas,
Catar, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, Sri Lanka,
Síria, Taiwan, Tajiquistão, Tailândia, Timor-Leste,
Turquia, Turquemenistão, Emirados Árabes Unidos,
Uzbequistão, Vietname, Iémen
Austrália & Oceania: Samoa Americana, Austrália,
Ilhas Cook, Fiji, Polinésia Francesa, Guam, Kiribati,
Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia,
Nauru, Nova Caledónia, Nova Zelândia, Niue, Marianas
Setentrionais, Palau, Papua-Nova Guiné, Samoa, Ilhas
Salomão, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
África: Argélia, Angola, Benim, Botswana, Burkina



Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, República
Centro-Africana, Chade, Comores, República
Democrática do Congo, Congo, Costa do Marfim,
Djibouti, Egito, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia,
Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia,
Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Malawi, Mali,
Mauritânia, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Níger,
Nigéria, Ruanda, Santa Helena, Ascensão e Tristão da
Cunha, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Serra
Leoa, Somália, África do Sul, Sudão, Suazilândia,
Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbabwe
América do Norte: Bermudas, Canadá, Gronelândia,
México, Saint-Pierre e Miquelon, Estados Unidos
América Central: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbados, Belize, Ilhas Virgens Britânicas,
Ilhas Cayman, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica,
República Dominicana, El Salvador, Granada,
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Montserrat,
Nicarágua, Panamá, Porto Rico, São Cristóvão e Nevis,
Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e
Tobago, Turks e Caicos, Ilhas Virgens Americanas
América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Ilhas Malvinas, Guiana, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela
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Países

Afeganistão

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Afeganistão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Afeganistão. Mas vamos
começar com a bandeira de país Afeganistão aqui:
 

Afeganistão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Afeganistão? Vamos

começar com isso: Ahmad Shah Durrani unificou as tribos
Pashtun e fundou o Afeganistão em 1747. O país serviu de
amortecedor entre os impérios britânico e russo até ganhar a
independência do controle britânico nocional em 1919. Uma
breve experiência em democracia terminou em um golpe de
1973 e um comunista de 1978 contra-golpe. A União Soviética
invadiu-se em 1979 para apoiar o regime comunista afegão
cambaleante, tocando uma longa e destrutiva guerra. A URSS
retirou-se em 1989 sob uma pressão implacável de rebeldes
anti-comunistas de mujahidin apoiados internacionalmente. Uma



série de guerras civis subseqüentes viu Kabul finalmente cair em
1996 para o Taliban, um movimento de pórticos liderado por
páscoa que surgiu em 1994 para acabar com a guerra civil e a
anarquia do país. Após os ataques terroristas de 11 de
setembro de 2001, os EUA, os Aliados, e a ação militar anti-
Talibã da Aliança do Norte derrubaram o Talibã por
protegerem a Usama BIN Ladin. Uma conferência de Bonn
patrocinada pela ONU em 2001 estabeleceu um processo de
reconstrução política que incluiu a adoção de uma nova
constituição, uma eleição presidencial em 2004 e as eleições da
Assembléia Nacional em 2005. Em dezembro de 2004, Hamid
Karzai tornou-se o primeiro presidente democraticamente eleito
do Afeganistão , e a Assembléia Nacional foi inaugurada no
próximo mês de dezembro. Karzai foi reeleito em agosto de
2009 por um segundo mandato. As eleições presidenciais de
2014 foram as primeiras do país a incluir um segundo turno,
que contou com os dois primeiros vencedores da primeira
ronda, Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Ao longo do verão
de 2014, suas campanhas contestaram os resultados e
negociaram acusações de fraude, levando a uma intervenção
diplomática liderada pelos EUA que incluiu uma auditoria de
voto completa, bem como negociações políticas entre os dois
campos. Em setembro de 2014, Ghani e Abdullah
concordaram em formar o Governo de Unidade Nacional, com
Ghani inaugurado como presidente e Abdullah elevado ao
recém-criado cargo de diretor executivo. No dia seguinte à
inauguração, a administração Ghani assinou o Acordo de
Segurança Bilateral EUA-Afeganistão e o Acordo sobre o



Status das Forças da OTAN, que fornece a base jurídica para
a presença militar internacional pós-2014 no Afeganistão.
Apesar dos ganhos para construir um governo central estável,
os talibãs continuam a ser um sério desafio para o governo
afegão em quase todas as províncias. O Talibã ainda se
considera o legítimo governo do Afeganistão, e continua a ser
uma força insurgente capaz e confiante apesar dos dois últimos
líderes espirituais serem mortos; continua a declarar que irá
prosseguir um acordo de paz com Cabul somente após a
partida das forças militares estrangeiras.

Geografia de Afeganistão

Onde no globo é Afeganistão? A
localização deste país é Sul da Ásia, norte e oeste do
Paquistão, a leste do Irã. A área total de Afeganistão é
652,230 km2, da qual 652,230 km2 é terra. Então este é um
país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: principalmente montanhas acidentadas;
planícies no norte e no sudoeste. O ponto mais baixo de
Afeganistão é Amu Darya 258 m, o ponto mais alto Noshak
7,492 m de. E o clima é e áridas; Invernos frios e verões
quentes.

Habitantes de Afeganistão



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Afeganistão. O número é: 34,124,811 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Pashtun,
Tajik, Hazara, Uzbeque, outros (inclui um número menor de
Baloch, Turkmen, Nuristani, Pamiri, Arab, Gujar, Brahui,
Qizilbash, Aimaq, Pashai e Kyrghyz). Quais são os idiomas em
Afeganistão? Afghan Persa ou Dari (oficial) 80% (Dari funciona
como a lingua franca), Pashto (oficial) 47%, Uzbeque 11%,
inglês 5%, Turcomano 2%, Urdu 2%, Pashayi 1%, Nuristani
1%, Árabe 1%, Balochi, Shughni, Pamiri, Hindi, Russo,
Alemão, Francês. E as religiões: Muçulmano 99,7% (Sunni
84,7 - 89,7%, Shia 10 - 15%), outros 0,3% (2009 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 18.8 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 51.7 ano.
Onde as pessoas vivem em Afeganistão? Aqui: Populações
tendem a se agrupar nos sopés e a periferia do hindu áspero
Gama Kush; grupos menores são encontrados em muitos dos
vales interiores do país; em geral, o leste está mais densamente
povoado, enquanto o sul é pouco povoado. As principais áreas
urbanas de Afeganistão são: Kabul (capital) 4,635 milhões
(2015).

Governo e Economia de Afeganistão
A cidade de Afeganistão é Kabul e o governo tipo

presidência islâmica presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 34 províncias (welayat, singular -
welayat); Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamyan,



Daykundi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat,
Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost, Kunar, Kunduz,
Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Nuristan, Paktika,
Paktiya, Panjshir, Parwan, Samangan, Sar-e Pul, Takhar,
Uruzgan, Wardak, Zabul. Em relação à economia de
Afeganistão, produtos industriais importantes são produção em
pequena escala de tijolos, têxteis, sabão, móveis, sapatos,
fertilizantes, vestuário, produtos alimentares, bebidas não
alcoólicas, água mineral, cimento; tapetes à mão; gás natural,
carvão, coppe. Produtos agrícolas importantes são ópio, trigo,
frutas, nozes; lã, carne de carneiro, pele de carneiro, pele de
cordeiro, papoulas. As commodities de exportação mais
importantes são ópio, frutas e nozes, tapetes artesanais, lã,
algodão, peles e peles, pedras preciosas e semi-preciosas e os
parceiros de exportação mais importantes são Paquistão
46,3%, Índia 37,6% (2016). As commodities de importação
mais importantes são máquinas e outros capitais bens,
alimentos, têxteis, produtos petrolíferos e os parceiros de
importação mais importantes são Irã 19,3%, Paquistão 18,3%,
China 16,7%, Cazaquistão 9,5%, Usbequistão 6,1%,
Turcomenistão 5,4%, Malásia 4% (2016). Quão rico é
Afeganistão e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $1,900 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 35.8% (2011 estimativa).



Mapa de Afeganistão
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Albânia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Albânia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Albânia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Albânia aqui:
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Albânia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Albânia? Vamos começar

com isso: A Albânia declarou sua independência do Império
Otomano em 1912, mas foi conquistada pela Itália em 1939 e
ocupada pela Alemanha em 1943. Os partidários comunistas
assumiram o país em 1944. A Albânia se aliou primeiro com a
URSS (até 1960) e depois com a China (até 1978). No início
da década de 1990, a Albânia terminou 46 anos de governo
comunista xenófobo e estabeleceu uma democracia
multipartidária. A transição provou ser desafiadora, já que
sucessivos governos tentaram lidar com alto desemprego,
corrupção generalizada, infra-estrutura em ruínas, poderosas
redes de crime organizado e adversários políticos combativos.
A Albânia avançou em seu desenvolvimento democrático desde
a primeira vez que realizou eleições multipartidárias em 1991,
mas ainda há deficiências. A maioria das eleições pós-
comunistas da Albânia foi prejudicada por reivindicações de
fraude eleitoral; Contudo, Observadores internacionais julgaram
que as eleições eram largamente livres e justas desde o
restabelecimento da estabilidade política na sequência do
colapso dos esquemas da pirâmide em 1997. A Albânia aderiu
à OTAN em abril de 2009 e, em junho de 2014, se tornou
candidata à adesão à UE. A Albânia, em novembro de 2016,
recebeu uma recomendação da Comissão Européia para abrir
as negociações de adesão da UE condicionadas à



implementação de um pacote de reformas judiciais passado no
mesmo ano. Embora a economia da Albânia continue a crescer,
diminuiu, e o país ainda é um dos mais pobres da Europa. Uma
grande economia informal e uma fraca energia e infra-estrutura
de transporte continuam sendo obstáculos. A Albânia ingressou
na OTAN em abril de 2009 e, em junho de 2014, tornou-se
candidata à adesão à UE. A Albânia, em novembro de 2016,
recebeu uma recomendação da Comissão Européia para abrir
as negociações de adesão da UE condicionadas à
implementação de um pacote de reformas judiciais passado no
mesmo ano. Embora a economia da Albânia continue a crescer,
diminuiu, e o país ainda é um dos mais pobres da Europa. Uma
grande economia informal e uma fraca energia e infra-estrutura
de transporte continuam sendo obstáculos. A Albânia ingressou
na OTAN em abril de 2009 e, em junho de 2014, tornou-se
candidata à adesão à UE. A Albânia, em novembro de 2016,
recebeu uma recomendação da Comissão Européia para abrir
as negociações de adesão da UE condicionadas à
implementação de um pacote de reformas judiciais passado no
mesmo ano. Embora a economia da Albânia continue a crescer,
diminuiu, e o país ainda é um dos mais pobres da Europa. Uma
grande economia informal e uma fraca energia e infra-estrutura
de transporte continuam sendo obstáculos.

Geografia de Albânia



Onde no globo é Albânia? A
localização deste país é Sudeste da Europa, fronteira com o
Mar Jónico e Mar Adriático, entre a Grécia para o sul e
Montenegro e Kosovo ao norte. A área total de Albânia é
28,748 km2, da qual 27,398 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: maior parte montanhas e colinas; pequenas
planícies ao longo da costa. O ponto mais baixo de Albânia é
Mar Adriático 0 m, o ponto mais alto Maja e Korabit (Golem
Korab) 2,764 m. E o clima é leve temperada; Invernos frios,
nublados e úmidos; Verões quentes, claros e secos; O interior é
mais frio e wette na.

Habitantes de Albânia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Albânia. O número é: 3,047,987 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Albanesa 82,6%, grego 0,9%, outros 1% (incluindo Vlach,
Romani, Macedônio, Montenegrino e Egípcio), não
especificado 15,5% (2011 est.). Quais são os idiomas em
Albânia? Albanês 98,8% (oficial - derivado do dialeto de
Tosk), grego 0,5%, outro 0,6% (incluindo macedônio, romani,



vlach, turco, italiano e serbo-croata), não especificado 0,1%
(2011 est.). E as religiões: Muçulmano 56,7%, católico romano
10%, ortodoxo 6,8%, ateísmo 2,5%, Bektashi (uma ordem sufí
) 2,1%, outros 5,7%, não especificados 16,2%. Quantos anos
as pessoas estão em média? 32.9 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 78.5 ano. Onde as
pessoas vivem em Albânia? Aqui: Uma distribuição bastante
equitativa, com concentrações um pouco maiores de pessoas
nas partes ocidental e central do país. As principais áreas
urbanas de Albânia são: Tirana (capital) 454,000 (2015).

Governo e Economia de Albânia
A cidade de Albânia é Tirana (Tirane) e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 12 municípios (qarqe, singular - qark); Berat,
Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes,
Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore,. Em relação à economia de
Albânia, produtos industriais importantes são comida de ovelha
e cabra ; calçado, vestuário e vestuário; madeira serrada, óleo,
cimento, produtos químicos, mineração, metais básicos,
hidropowe. Produtos agrícolas importantes são trigo, milho,
batata, vegetais, frutas, azeitonas e azeite, uvas; carne, produtos
lácteos;. As commodities de exportação mais importantes são
vestuário e vestuário, calçados; asfalto, metais e minérios
metálicos, petróleo bruto; Materiais de cimento e construção,
vegetais, frutas e tabaco e os parceiros de exportação mais
importantes são Itália 50,5%, Sérvia 8,1%, Kosovo 7,5%,



Grécia 4,2% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos, gêneros
alimentícios, têxteis, produtos químicos e os parceiros de
importação mais importantes são Itália 29%, Alemanha 9,4%,
China 8,7%, Grécia 7,8%, Turquia 7,8%, Sérvia 4,1% (2016).
Quão rico é Albânia e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $12,500
(2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 14.3% (2012 estimativa).

Mapa de Albânia
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Argélia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Argélia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Argélia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Argélia aqui:
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Argélia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Argélia? Vamos começar

com isso: Depois de mais de um século de governo da França,
os argelinos lutaram durante a maior parte da década de 1950
para alcançar a independência em 1962. O primeiro partido
político da Argélia, a Frente de Libertação Nacional (FLN), foi
criado em 1954 como parte da luta pela independência e desde
então politica em grande parte dominada. O governo da Argélia
em 1988 instituiu um sistema multipartidário em resposta ao
conflito público, mas o surpreendente sucesso da Primeira
Frente Islâmica da Salvação (FIS) na votação de dezembro de
1991 levou o exército argelino a intervir e adiar a segunda volta
das eleições para evitar o que a elite secular temia seria um
governo extremista liderado de assumir o poder. O exército
começou uma repressão ao FIS que estimulou os adeptos do
FIS a começar a atacar alvos governamentais. Combate a
escalada em uma insurgência, que viu violência intensa desde
1992-98, resultando em mais de 100 mil mortes - muitas
atribuídas a massacres indiscriminados de aldeões por
extremistas. O governo ganhou vantagem no final da década de
1990, e a arma armada da FIS, o Exército Islâmico da
Salvação, dissolveu-se em janeiro de 2000. Abdelaziz
Bouteflika, com o apoio dos militares, ganhou a presidência em
1999 em eleições amplamente vistas como fraudulentas e
ganhou as eleições subsequentes em 2004, 2009 e 2014. O



governo em 2011 introduziu algumas reformas políticas em
resposta à Primavera Árabe, incluindo o levantamento do
estado de 19 anos de restrições de emergência e o aumento
das quotas de mulheres para as assembléias eleitas, ao mesmo
tempo que aumenta os subsídios para a população. Desde
2014,

Geografia de Argélia

Onde no globo é Argélia? A
localização deste país é África do Norte, na fronteira com o
Mar Mediterrâneo, entre Marrocos e Tunísia. A área total de
Argélia é 2,381,741 km2, da qual 2,381,741 km2 é terra.
Então, este é um país muito grande. Como podemos descrever
o terreno do país? Desta forma: grande parte do planalto e do
deserto; algumas montanhas; planície costeira descontínua e
estreita. O ponto mais baixo de Argélia é Chott Melrhir -40 m,
o ponto mais alto Tahat 2,908 m de. E o clima é e áridas;
Invernos suaves e úmidos com verões quentes e secos ao longo
da costa; mais seco com invernos frios e verões quentes no alto
do planalto; O sirocco é um vento quente, soprado de poeira /
areia, especialmente comum em.

Habitantes de Argélia



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Argélia. O número é: 40,969,443 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Árabe-berber
99%, europeu menos de 1%. Quais são os idiomas em
Argélia? Árabe (oficial), francês (lingua franca), Berber ou
Tamazight (oficial); Os dialetos incluem Kabyle Berber
(Taqbaylit), Shawiya Berber (Tacawit), Mzab Berber, Touareg
Berber (Tamahaq). E as religiões: Muçulmanos (oficiais,
predominantemente sunitas) 99%, outros (inclui cristão e
judeu). Quantos anos as pessoas estão em média? 28.1 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 77
ano. Onde as pessoas vivem em Argélia? Aqui: o vasto A
maioria da população encontra-se na parte extrema do norte
do país ao longo da costa mediterrânea de. As principais áreas
urbanas de Argélia são: Argel (capital) 2,594 milhões; Oran
858,000 (2015).

Governo e Economia de Argélia
A cidade de Argélia é Argel e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 48 províncias (wilayas, singular - wilaya);
Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna,
Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira,
Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El
Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi Jijel, Khenchela, Laghouat,
Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran,
Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel



Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanrasset, Tebessa, Tiaret,
Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. Em relação à
economia de Argélia, produtos industriais importantes são
petróleo, gás natural, indústrias ligeiras, mineração, eletricidade,
petroquímica, processamento de alimentos. Produtos agrícolas
importantes são Trigo, cevada, aveia, uvas, azeitonas, citrinos,
frutas ; ovelhas, gado. As commodities de exportação mais
importantes são Petróleo, gás natural e produtos petrolíferos
97% (2009 est.) e os parceiros de exportação mais
importantes são Itália 17,4%, Espanha 12,9%, US 12,9%,
França 11,4%, Brasil 5,4%, Holanda 4,9%, Turquia 4,5%
Canadá 4,3% , Turquia 4,1% (2016) Settlement já em 1000
aC, França 4,9%, Turquia 4,1% (2016). As commodities de
importação mais importantes são bens de consumo, bens
alimentícios, bens de consumo e os parceiros de importação
mais importantes são China 17,8%, França 10,1%, Itália 9,8%,
Espanha 7,6%. Quão rico é Argélia e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $15,100 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 23% (2006 estimativa).

Mapa de Argélia
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Samoa Americana

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Samoa Americana. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
mapa de visão geral e o mapa detalhado de Samoa Americana.
Mas vamos começar com a bandeira de país Samoa
Americana aqui:
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Samoa Americana - Visão geral:
O que você deve saber sobre Samoa Americana? Vamos

começar com isso: Samoa não foi alcançada por exploradores
europeus até o século XVIII. As rivalidades internacionais na
segunda metade do século XIX foram resolvidas por um
tratado de 1899 em que a Alemanha e os EUA dividiram o
arquipélago samoano. Os EUA ocuparam formalmente sua
parcela - um grupo menor de ilhas orientais com o excelente
porto de Pago Pago - no ano seguinte.

Geografia de Samoa Americana

Onde no globo é Samoa Americana?
A localização deste país é Oceania, grupo de ilhas no Oceano
Pacífico do Sul, a cerca de meio caminho entre o Havaí e a
Nova Zelândia. A área total de Samoa Americana é 199 km2,
da qual 199 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: cinco ilhas
vulcânicas com picos acidentados e planícies costeiras
limitadas, dois atóis de coral (Rose Island, Swains Island). O
ponto mais baixo de Samoa Americana é Oceano Pacífico 0 m,
o ponto mais alto Lata Mountain 964 m. E o clima é marinha
tropical, moderada pelos ventos alísios do sudeste; a



precipitação anual é de cerca de 3 m; estação chuvosa
(novembro a abril), estação seca (maio a outubro); pequena
variação sazonal da temperatura.

Habitantes de Samoa Americana
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Samoa Americana. O número é: 51,504 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Ilhas
do Pacífico 92,6% (inclui samoano 88,9%, Tongan 2,9%,
outros 0,8%), asiático 3,6% (inclui Filipino 2,2%, outros
1,4%), mixado 2,7%, outro 1,2% (2010 est.). Quais são os
idiomas em Samoa Americana? Samoano 88,6% (estreitamente
relacionado com o Hawai e outras línguas polinésias), Inglês
3,9%, Tongano 2,7%, outro insular do Pacífico 3%, outros
1,8%. E as religiões: Christian 98,3%, outros 1%, não afiliado
0,7% (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
25.5 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 73.4 ano. Onde as pessoas vivem em
Samoa Americana? Aqui: desconhecido. As principais áreas
urbanas de Samoa Americana são: PAGO PAGO (capital)
48,000 (2014).

Governo e Economia de Samoa Americana
A cidade de Samoa Americana é Pago Pago e o governo

tipo Democracia presidencial; um território autônomo dos
EUA. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
nenhum (território dos EUA); não há divisões administrativas de



primeira ordem como definidas pelo governo dos EUA, mas
existem 3 distritos e 2 ilhas na segunda ordem; Eastern,
Manu'a, Rose Island, Swains Island, Western. Em relação à
economia de Samoa Americana, produtos industriais
importantes são fábricas de conservas de atum de gado (em
grande parte fornecidas por navios de pesca estrangeiros),
artesanato. Produtos agrícolas importantes são Bananas, cocos,
legumes, taro, frutas de pão, inhame, copra, ananás, papaias;
Produtos de lácteos,. As commodities de exportação mais
importantes são atum enlatado 93% e os parceiros de
exportação mais importantes são Austrália 21,6%, Gana
16,1%, Holanda 11,5%, Birmânia 8,1%, Coreia do Sul 7,9%,
Colômbia 4,7%, Indonésia 4,3% (2016). As commodities de
importação mais importantes são matérias-primas para
conservas, alimentos, produtos petrolíferos, máquinas e peças e
os parceiros de importação mais importantes são Singapura
22,6%, NZ 19,1%, Samoa 8,7%, Malásia 8,2%, Fiji 7,6%,
Coréia do Sul 7,4%, Austrália 4,6% (2016). Quão rico é
Samoa Americana e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $13,000
(2013 estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Samoa Americana
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Andorra

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Andorra. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Andorra. Mas vamos
começar com a bandeira de país Andorra aqui:
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Andorra - Visão geral:
O que você deve saber sobre Andorra? Vamos começar

com isso: O Principado de Andorra, sem litoral, é um dos
estados mais pequenos da Europa, situado no alto dos Pirenéus
entre as fronteiras francesa e espanhola. Por 715 anos, de
1278 a 1993, os andorranos viveram sob uma coprincipalidade
única, governada por líderes franceses e espanhóis (a partir de
1607, o chefe de Estado francês e o Bispo de Urgell). Em
1993, este sistema feudal foi modificado com a introdução de
uma constituição moderna; os co-príncipes permaneceram
como chefes de estado titulares, mas o governo se transformou
em uma democracia parlamentar. Andorra tornou-se um
destino turístico popular visitado por aproximadamente 8
milhões de pessoas a cada ano, atraídos pelos esportes de
inverno, clima de verão e compras duty-free. Andorra também
se tornou um rico centro comercial internacional devido ao seu
setor bancário maduro e a baixos impostos. Como parte de seu
esforço para modernizar sua economia, Andorra abriu para o
investimento estrangeiro e se dedicou a outras reformas, como
o avanço de iniciativas tributárias destinadas a apoiar uma infra-
estrutura mais ampla. Embora não seja membro da UE,
Andorra goza de uma relação especial com o bloco que é
regido por vários acordos de alfândega e de cooperação e
utiliza o euro como moeda nacional.

Geografia de Andorra



Onde no globo é Andorra? A
localização deste país é Sudoeste da Europa, montanhas dos
Pirenéus, na fronteira entre a França e a Espanha. A área total
de Andorra é 468 km2, da qual 468 km2 é terra. Então este é
um país pequeno. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: montanhas acidentadas dissecadas por vales
estreitos. O ponto mais baixo de Andorra é Riu Runer 840 m,
o ponto mais alto Pic de Coma Pedrosa 2.946 m de. E o clima
é temperados; Invernos nevados, frios e verões quentes e
secos,.

Habitantes de Andorra
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Andorra. O número é: 76,965 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Andorrano
46,2%, espanhol 26,4%, português 12,8%, francês 5%, outros
9,6% (2016 est.). Quais são os idiomas em Andorra? Catalão
(oficial), francês, castelhano ,. E as religiões: Católico romano
português (predominante). Quantos anos as pessoas estão em
média? 44.3 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no



nascimento)? Isto: 82.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Andorra? Aqui: É distribuída de forma desigual e está
concentrada nos 7 vales urbanizados que compõem as
paróquias do país (divisões administrativas políticas). As
principais áreas urbanas de Andorra são: Andorra LA Vella
(capital) 23,000 (2014).

Governo e Economia de Andorra
A cidade de Andorra é Andorra la Vella e o governo tipo

democracia parlamentar (desde março de 1993) que mantém
seus chefes de Estado sob a forma de co-principado; os dois
príncipes são o presidente da França e bispo de Seu d'Urgell,
Espanha, que delega a responsabilidade a outros oficiais.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 7
paróquias (parroquies, singular-parroquia); Andorra la Vella,
Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino,
Sant Julia de Loria. Em relação à economia de Andorra,
produtos industriais importantes são turismo de gado
(especialmente esqui), bancário, madeira, mobiliário. Produtos
agrícolas importantes são Pequenas quantidades de centeio,
trigo, cevada, aveia , vegetais, tabaco; ovinos,. As commodities
de exportação mais importantes são produtos de tabaco,
móveis e os parceiros de exportação mais importantes são
desconhecido. As commodities de importação mais importantes
são bens de consumo, alimentos, combustível, eletricidade e os
parceiros de importação mais importantes são desconhecido.
Quão rico é Andorra e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $49,900
(2015 estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em



média aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Andorra
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Angola

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Angola. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Angola. Mas vamos
começar com a bandeira de país Angola aqui:
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Angola - Visão geral:
O que você deve saber sobre Angola? Vamos começar

com isso: Angola registra baixos índices de desenvolvimento
humano, apesar de utilizar as suas grandes reservas de petróleo
para reconstruir desde o fim de uma guerra civil de 27 anos em
2002. Luta entre o Movimento Popular para a Libertação de
Angola (MPLA), liderado por José Eduardo DOS Santos e A
União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita),
liderada por Jonas Savimbi, seguiu a independência de Portugal
em 1975. A paz parecia iminente em 1992, quando Angola
realizou eleições nacionais, mas os combates voltaram a ser
recuperados em 1993. Até 1,5 milhão de vidas podem foram
perdidos - e 4 milhões de pessoas deslocadas - durante mais
de um quarto de século de luta. A morte de Savimbi em 2002
acabou com a insurgência da Unita e cimentou o poder do
MPLA no poder. O Presidente DOS Santos assumiu uma nova
constituição em 2010 e foi eleito para um mandato de cinco
anos como presidente em 2012.

Geografia de Angola



Onde no globo é Angola? A
localização deste país é África do Sul, na fronteira com o
Oceano Atlântico Sul, entre a Namíbia e a República
Democrática do Congo. A área total de Angola é 1,246,700
km2, da qual 1,246,700 km2 é terra. Então, este é um país
muito grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: planície costeira estreita repousa abruptamente
para vasto planalto interior. O ponto mais baixo de Angola é
Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Moca 2,620 m. E o
clima é semi-áridos no sul e ao longo da costa até Luanda; O
norte tem estação fresca, seca (maio a outubro) e estação
quente e chuvosa (novembro a abril).

Habitantes de Angola
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Angola. O número é: 29,310,273 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Ovimbundu
37%, Kimbundu 25%, Bakongo 13%, mestico (alemão mista
europeu e nativo) 2%, europeu 1%, outros 22%. Quais são os
idiomas em Angola? portugueses 71,2% (oficial), Umbundu
23%, Kikongo 8,2%, Kimbundu 7,8%, Chokwe 6%, Nhaneca
3,4%, Nganguela 3,1%, Fiote 2,4%, Kwanhama 2,3%,



Muhumbi 2,1%, Luvale 1%, outros 3,6%. E as religiões:
Católica Romana 41,1%, Protestante 38,1%, outros 8,6%,
nenhum 12,3% (2014 est. ). Quantos anos as pessoas estão em
média? 15.9 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 60.2 ano. Onde as pessoas vivem em
Angola? Aqui: maioria das pessoas vive na metade ocidental do
país; As áreas urbanas representam as maiores concentrações
de pessoas, particularmente Luanda. As principais áreas
urbanas de Angola são: Luanda (capital) 5.506 milhões;
Huambo 1,269 milhões (2015).

Governo e Economia de Angola
A cidade de Angola é Luanda e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 18 províncias (provincias, singular - provincia);
Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Huambo, Huila,
Kwando Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda,
Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige,
Zaire,. Em relação à economia de Angola, produtos industriais
importantes são petróleo de peixe ; diamantes, minério de ferro,
fosfatos, feldspatos, bauxita, urânio e ouro; cimento; produtos
metálicos básicos; processamento de peixe; processamento de
alimentos, fabricação de cerveja, produtos de tabaco, açúcar;
têxteis; navio repai. Produtos agrícolas importantes são
Bananas, cana-de-açúcar, café, sisal, milho, algodão, mandioca
(mandioca), tabaco, vegetais, bananas; gado; produtos
florestais;. As commodities de exportação mais importantes são



óleo bruto, diamantes, produtos petrolíferos refinados, café,
sisal, peixe e produtos de peixe, madeira, algodão e os
parceiros de exportação mais importantes são China 53,7%,
Índia 7,6%, US 5,6%, África do Sul 5,3%, França 4,4%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos elétricos, veículos e peças
sobressalentes; medicamentos, alimentos, têxteis, bens militares
e os parceiros de importação mais importantes são Portugal
15,9%, US 12,5%, China 12,2%, África do Sul 6,8%, Bélgica
6,3%, Brasil 5,5%, Reino Unido 4,3% (2016). Quão rico é
Angola e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $6,800 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 40.5% (2006 estimativa).

Mapa de Angola
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Anguilla

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Anguilla. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Anguilla. Mas vamos
começar com a bandeira de país Anguilla aqui:
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Anguilla - Visão geral:
O que você deve saber sobre Anguilla? Vamos começar

com isso: Colonizado por colonos ingleses de São Cristóvão
em 1650, Anguilla foi administrada pela Grã-Bretanha até o
início do século XIX, quando a ilha - contra os desejos dos
habitantes - foi incorporada a uma única dependência britânica
junto com São Cristóvão e Nevis. Várias tentativas de
separação falharam. Em 1971, dois anos depois de uma
revolta, Anguila foi finalmente autorizada a se separar; Este
acordo foi formalmente reconhecido em 1980, com Anguilla se
tornando uma dependência britânica separada. Em 7 de
setembro de 2017, a ilha sofreu grandes danos pelo furacão
Irma, em particular para as infra-estruturas de comunicações e
residenciais e comerciais.

Geografia de Anguilla

Onde no globo é Anguilla? A
localização deste país é Caribe, ilhas entre o Mar do Caribe e
Oceano Atlântico Norte, a leste de Porto Rico. A área total de
Anguilla é 91 km2, da qual 91 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: plana e baixa ilha de coral e calcário. O ponto mais
baixo de Anguilla é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto



Crocus Hill 73 m de. E o clima é tropical; moderado por ventos
alísios do nordeste.

Habitantes de Anguilla
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Anguilla. O número é: 17,087 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Africano /
preto 85,3%, 4,9% hispânico, misto 3,8%, branco 3,2%, índio
indiano / indiano 1%, outros 1,6% não especificado 0,3%
(2011 est.). Quais são os idiomas em Anguilla? Inglês (oficial).
E as religiões: Protestante 73,2% (inclui anglicano 22,7%,
Metodista 19,4%, Pentecostal 10,5%, Adventista do Sétimo
Dia 8,3%, Baptista 7,1%, Igreja de Deus 4,9%, Presbiteriano
0,2%, Irmãos 0,1%), Católica Romana 6,8%, Testemunha de
Jeová 1,1 %, outros Christian 10,9%, outros 3,2%, não
especificados 0,3%, nenhum 4,5% (2011 est.). Quantos anos
as pessoas estão em média? 34.8 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 81.5 ano. Onde as
pessoas vivem em Anguilla? Aqui: maior parte da população
está concentrada no Vale no centro da ilha; O estabelecimento
é bastante uniforme no sudoeste, mas sim é escasso no
nordeste.. As principais áreas urbanas de Anguilla são: O Vale
(capital) 1.000 (2014).

Governo e Economia de Anguilla
A cidade de Anguilla é The Valley e o governo tipo

democracia parlamentar (Câmara de Assembleia); Território



ultramarino autônomo do Reino Unido. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - nenhum (território ultramarino do
Reino Unido). Em relação à economia de Anguilla, produtos
industriais importantes são turismo de gado , construção de
barcos, serviços financeiros offshore. Produtos agrícolas
importantes são pequenas quantidades de tabaco, vegetais;. As
commodities de exportação mais importantes são lagosta,
peixe, gado, sal, blocos de concreto, e os parceiros de
exportação mais importantes são desconhecido. As
commodities de importação mais importantes são combustíveis
de rum , alimentos, manufaturas, produtos químicos, caminhões,
têxteis e os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Anguilla e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $12,200 (2008 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 23% (2002 estimativa).

Mapa de Anguilla
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Antígua e Barbuda

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Antígua e Barbuda. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
mapa de visão geral e o mapa detalhado de Antígua e Barbuda.
Mas vamos começar com a bandeira de país Antígua e
Barbuda aqui:
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Antígua e Barbuda - Visão geral:
O que você deve saber sobre Antígua e Barbuda? Vamos

começar com isso: Os Siboney foram as primeiras pessoas a
habitar as ilhas de Antígua e Barbuda em 2400 aC, mas os
índios Arawak povoaram as ilhas quando Colombo
desembarcou em sua segunda viagem em 1493. Os primeiros
assentamentos espanhóis e franceses foram sucedidos por uma
colônia inglesa em 1667. Escravidão, estabelecido para
executar as plantações de açúcar em Antígua, foi abolido em
1834. As ilhas tornaram-se um estado independente dentro da
Commonwealth das Nações britânicas em 1981. Em 6 de
setembro de 2017, o furacão Irma passou sobre a ilha de
Barbuda devastando a ilha e forçando a evacuação de a
população de Antígua. Quase todas as estruturas em Barbuda
foram destruídas e a vegetação despojada, mas Antigua foi
poupada o pior.

Geografia de Antígua e Barbuda

Onde no globo é Antígua e
Barbuda? A localização deste país é Caribe, ilhas entre o Mar
do Caribe e o Oceano Atlântico Norte, leste-sudeste de Porto
Rico. A área total de Antígua e Barbuda é 442.6 km2 (Antigua



280 km2; Barbuda 161 km2), da qual 442.6 km2 é terra. Então
este é um país pequeno. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: principalmente, pequenas calcárias e
ilhas de coral, com algumas áreas vulcânicas mais altas. O
ponto mais baixo de Antígua e Barbuda é Mar do Caribe 0 m,
o ponto mais alto Mount Obama 402 m. E o clima é marítimo
tropical; pequena variação sazonal da temperatura,.

Habitantes de Antígua e Barbuda
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Antígua e Barbuda. O número é: 94,731 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
preto 87,3%, misturado 4,7%, 2,7% hispânico, branco 1,6%,
outros 2,7%, não especificado 0,9% (2011 est.). Quais são os
idiomas em Antígua e Barbuda? Inglês (oficial), Antiguan
crioulo. E as religiões: Protestante 68,3% (Anglicano 17,6%,
Adventista do Sétimo Dia 12,4%, Pentecostal 12,2%, Morava
8,3%, Metodista 5,6%, Santidade Wesleyana 4,5%, Igreja de
Deus 4,1%, Batista 3,6%), Católica Romana 8,2%, outros
12,2% , não especificado 5,5%, nenhum 5,9% (2011 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 31.9 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 76.7 ano.
Onde as pessoas vivem em Antígua e Barbuda? Aqui: a ilha de
Antigua abriga aproximadamente 97% da população; quase
toda a população de Barbuda vive em Codrington. As
principais áreas urbanas de Antígua e Barbuda são: Saint



JOHN (capital) 22,000 (2014).
Governo e Economia de Antígua e Barbuda
A cidade de Antígua e Barbuda é Saint John's e o governo

tipo democracia parlamentar (Parlamento) sob uma monarquia
constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 6 paróquias e 2
dependências; Barbuda, Redonda, São Jorge, São João, Santa
Maria, São Paulo, São Pedro, São Felipe. Em relação à
economia de Antígua e Barbuda, produtos industriais
importantes são turismo de gado , construção, fabricação de luz
(vestuário, álcool, eletrodomésticos). Produtos agrícolas
importantes são Algodão frutas, legumes, bananas, cocos,
pepinos, mangas, cana-de-açúcar;. As commodities de
exportação mais importantes são produtos petrolíferos, roupa
de cama, artesanato, componentes eletrônicos, equipamentos
de transporte, alimentos e animais vivos e os parceiros de
exportação mais importantes são Polônia 53,2%, Reino Unido
12,7%, Camarões 7,2%, Alemanha 5,5% US 4,5% (2016).
As commodities de importação mais importantes são alimentos
e animais vivos, máquinas e equipamentos de transporte,
manufaturas, produtos químicos, petróleo e os parceiros de
importação mais importantes são US 44,3%, Japão 4,7%,
China 4,1% (2016). Quão rico é Antígua e Barbuda e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $26,300 (2017 estimativa). Isso
significa que os padrões de vida são bons aqui. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e



serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Antígua e Barbuda
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Argentina

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Argentina. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Argentina. Mas vamos
começar com a bandeira de país Argentina aqui:
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Argentina - Visão geral:
O que você deve saber sobre Argentina? Vamos começar

com isso: Em 1816, as Provincias Unidas do Rio Plata
declararam sua independência da Espanha. Depois que Bolívia,
Paraguai e Uruguai seguiram seus caminhos separados, a área
que permaneceu tornou-se Argentina. A população e a cultura
do país foram fortemente moldadas por imigrantes de toda a
Europa, com a Itália e a Espanha proporcionando a maior
porcentagem de recém-chegados de 1860 a 1930. Até
aproximadamente metade do século XX, grande parte da
história da Argentina foi dominada por períodos de conflito
político interno entre federalistas e unitários e entre facções civis
e militares. Após a Segunda Guerra Mundial, uma era de
populismo peronista e interferência militar direta e indireta em
governos subseqüentes foi seguida por uma junta militar que
assumiu o poder em 1976. A democracia voltou em 1983 após
uma tentativa fracassada de conquistar as Ilhas Falkland (Islas
Malvinas) pela força , e persistiu apesar de inúmeros desafios,
o mais formidável dos quais foi uma grave crise econômica em
2001-02 que levou a violentos protestos públicos e as
sucessivas renúncias de vários presidentes. Os anos 2003-15
viram o governo peronista de Nestor e Cristina Fernández de
Kirchner, cujas políticas isolaram a Argentina e causaram
estagnação econômica. Com a eleição de Mauricio Macri em
novembro de 2015, a Argentina iniciou um período de reforma



e reintegração internacional.
Geografia de Argentina

Onde no globo é Argentina? A
localização deste país é Sul da América do Sul, na fronteira
com o Oceano Atlântico Sul, entre o Chile e o Uruguai. A área
total de Argentina é 2,780,400 km2, da qual 2,736,690 km2 é
terra. Então, este é um país muito grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: planícies ricas do
sudoeste das pampas na metade norte, planal para o planalto
ondulatório da Patagônia no sul, Andes acidentados ao longo
do borde oeste. O ponto mais baixo de Argentina é Laguna del
Carbon -105 m (localizado entre Puerto San Julian e
Comandante Luis Piedra Buena na província de Santa Cruz), o
ponto mais alto Cerro Aconcagua 6.962 m (localizado no canto
noroeste da província de Mendoza, ponto mais alto da América
do Sul). E o clima é principalmente temperados; e no sudeste;
subantártico em.

Habitantes de Argentina
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Argentina. O número é: 44,293,293 (7/2017 estimativa).



Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? européia
(principalmente espanhola e italiana) e mestiço (ascendência
européia e ameríndia) 97,2%, ameríndia 2,4%, africana 0,4%
(2010 est.). Quais são os idiomas em Argentina? Espanhol
(oficial) Italiano, italiano, alemão, francês, indígena
(mapudungun, quechua). E as religiões: nominalmente católico
romano 92% (menos de 20% praticando), protestante 2%,
judeus 2%, outros 4%. Quantos anos as pessoas estão em
média? 31.7 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 77.3 ano. Onde as pessoas vivem em
Argentina? Aqui: One- Terceiro da população vive em Buenos
Aires; os bolsões de aglomeração ocorrem nas partes do norte
e central do país; A Patagônia ao sul permanece escassamente
povoada. As principais áreas urbanas de Argentina são: Buenos
Aires (capital) 15,18 milhões; Córdoba 1.511 milhões; Rosário
1.381 milhões; Mendoza 1.009 milhões; San Miguel de
Tucumán 910,000; La Plata 846,000 (2015).

Governo e Economia de Argentina
A cidade de Argentina é Buenos Aires e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 23 províncias (provincias, singular - provincia)
e 1 cidade autônoma; Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Terra do



Fogo - Antartida e Ilhas do Atlântico Sur (Terra do Fogo),
Tucuman. Em relação à economia de Argentina, produtos
industriais importantes são alimentos para gado , veículos
motorizados, bens de consumo duráveis, têxteis, produtos
químicos e petroquímicos, impressão, metalurgia, aço. Produtos
agrícolas importantes são Sementes de girassol, limões, soja,
uvas, milho, tabaco, amendoim, chá, trigo; produção de. As
commodities de exportação mais importantes são soja e
derivados, petróleo e gás, veículos, milho, trigo e os parceiros
de exportação mais importantes são Brasil 15,5%, US 7,7%,
China 7,6%, Vietnã 4,4 % (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas, veículos
automóveis, petróleo e gás natural, produtos químicos
orgânicos, plásticos e os parceiros de importação mais
importantes são Brasil 24,3%, China 18,7%, US 12,5%,
Alemanha 5,5% (2016). Quão rico é Argentina e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $20,700 (2017 estimativa). Isso significa que
os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 32.2%.

Mapa de Argentina
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Arménia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Arménia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
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visão geral e o mapa detalhado de Arménia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Arménia aqui:
 

Arménia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Arménia? Vamos começar

com isso: A Arménia orgulha-se de ser a primeira nação a
adotar formalmente o cristianismo (início do século IV). Apesar
dos períodos de autonomia, ao longo dos séculos, a Armênia
ficou sob a influência de vários impérios, incluindo o romano,
bizantino, árabe, persa e otomano. Durante a Primeira Guerra
Mundial na parte ocidental da Armênia, o Império Otomano
instituiu uma política de reassentamento forçado, juntamente
com outras práticas difíceis que resultaram em pelo menos 1
milhão de mortes armênias. A área oriental da Armênia foi
cedida pelos otomanos à Rússia em 1828; esta porção
declarou sua independência em 1918, mas foi conquistada pelo
exército vermelho soviético em 1920. Os líderes armênios
continuam preocupados com o longo conflito com o Azerbaijão
sobre Nagorno-Karabakh, uma região principalmente armênia-
povoada, atribuída ao Azerbaijão soviético na década de 1920
por Moscou . A Armênia e o Azerbaijão começaram a lutar
pela área em 1988; a luta se intensificou depois que ambos os
países obtiveram a independência da União Soviética em 1991.
Em maio de 1994, quando um cessar-fogo trilateral entre a
Armênia, o Azerbaijão e o Nagorno-Karabakh se apoderaram,
as forças armadas étnicas detiveram não só o Nagorno-



Karabakh, mas também os sete regiões - aproximadamente
14% do território do Azerbaijão. As economias de ambos os
lados foram prejudicadas por sua incapacidade de fazer
progressos substanciais em direção a uma resolução pacífica. A
Turquia fechou a fronteira comum com a Armênia em 1993 em
apoio ao Azerbaijão em seu conflito com a Armênia sobre o
controle de Nagorno-Karabakh e áreas circundantes,
dificultando ainda mais o crescimento econômico armênio. Em
2009, altos líderes armênios começaram a buscar uma
aproximação com a Turquia, visando garantir a abertura da
fronteira, mas a Turquia ainda não ratificou os protocolos que
normalizam as relações entre os dois países. Em janeiro de
2015, a Armênia se juntou à Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão
como membro da União Econômica Eurasiática.

Geografia de Arménia

Onde no globo é Arménia? A
localização deste país é Ásia do sudoeste, entre a Turquia (a
oeste) e o Azerbaijão; nota - a Armênia vê-se como parte da
Europa; geopolíticamente, pode ser classificado como caindo
dentro da Europa, do Oriente Médio, ou ambos. A área total
de Arménia é 29,743 km2, da qual 28,203 km2 é terra. Então
este não é um país grande. Como podemos descrever o terreno



do país? Desta forma: montanhas armênias com montanhas;
pequena floresta; rios que fluem rapidamente; bom solo no vale
do rio Aras. O ponto mais baixo de Arménia é Rio Debed 400
m, o ponto mais alto Aragats Lerrnagagat '4,090 m. E o clima é
terras altas continentais, verões quentes, invernos frios,.

Habitantes de Arménia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Arménia. O número é: 3,045,191 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Armênio 98,1%, Yezidi (Curdo) 1,1%, outros 0,7%
(2011 est.). Quais são os idiomas em Arménia? Armênio
(oficial) 97,9%, curdo (falado pela minoria Yezidi) 1%, outros
1% (2011 est. ). E as religiões: Apostólica armênia 92,6%,
evangélica 1%, outra 2,4%, nenhuma 1,1%, não especificada
2,9% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
35.1 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 74.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Arménia? Aqui: maior parte da população está localizada na
metade norte do país; A capital de Yerevan é o lar de mais de
cinco vezes mais pessoas que Gyumri, a segunda maior cidade
do país. As principais áreas urbanas de Arménia são: Erevan
(capital) 1.044 (2015).

Governo e Economia de Arménia
A cidade de Arménia é Yerevan e o governo tipo

democracia parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 11 províncias (marzer, singular - marz);
Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik ', Kotayk', Lorri,
Shirak, Syunik ', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan. Em relação à
economia de Arménia, produtos industriais importantes são
brandy de gado , mineração, processamento de diamantes,
máquinas-ferramentas de corte de metal, máquinas de forjar e
prensar, motores elétricos, malha, calças, sapatos, produtos de
seda, produtos químicos, caminhões, instrumentos,
microeletrônica, jóias, software, processamento de alimentos.
Produtos agrícolas importantes são Frutas (especialmente uvas
e damascos), vegetais;. As commodities de exportação mais
importantes são cobre em bruto, ferro gusa, metais não
ferrosos, ouro, diamantes, produtos minerais, gêneros
alimentícios, brandy, cigarros, energia e os parceiros de
exportação mais importantes são Rússia 21%, Bulgária 8,7%,
Geórgia 8,1%, Canadá 7,9%, Alemanha 7,9%, Iraque 7,8%,
China 5,7%, Irã 4,2%, Suíça 4,2% (2016). As commodities de
importação mais importantes são gás natural, petróleo,
produtos de tabaco, alimentos, diamantes, farmacêuticos,
carros e os parceiros de importação mais importantes são
Rússia 30,7%, China 11%, Irã 5,1%, Turquia 5%, Alemanha
5% (2016). Quão rico é Arménia e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $9,100 (2017 estimativa). Este é um número bastante
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 32% (2013



estimativa).
Mapa de Arménia
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Aruba. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Aruba. Mas vamos começar
com a bandeira de país Aruba aqui:
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Aruba - Visão geral:
O que você deve saber sobre Aruba? Vamos começar com

isso: Descoberto e reivindicado pela Espanha em 1499, Aruba
foi adquirida pelos holandeses em 1636. A economia da ilha
tem sido dominada por três industrias principais. Uma fúria do
ouro do século 19 foi seguida pela prosperidade provocada
pela abertura em 1924 de uma refinaria de petróleo. As últimas
décadas do século 20 viram um boom na indústria do turismo.
Aruba separou-se das Antilhas Holandesas em 1986 e tornou-
se um membro separado e autônomo do Reino dos Países
Baixos. O movimento para a independência total foi
interrompido a pedido de Aruba em 1990.

Geografia de Aruba

Onde no globo é Aruba? A
localização deste país é Caribe, ilha no Mar do Caribe, norte
da Venezuela. A área total de Aruba é 180 km2, da qual 180
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: plana com algumas
colinas; escassa vegetação. O ponto mais baixo de Aruba é
Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto Ceru Jamanota 188 m.
E o clima é marinha tropical; pequena variação de temperatura



sazonal.

Habitantes de Aruba
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Aruba. O número é: 115,120 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? holandês
82.1%, colombiano 6.6%, venezuelano 2.2%, dominicano
2.2%, haitiano 1.2%, outros 5.5%, não especificado 0.1% (
2010 est.). Quais são os idiomas em Aruba? Papiamento
(oficial) (idioma crioulo que é uma mistura de portugues,
espanhol, holandês, inglês e, em menor grau, francês, bem
como elementos de línguas africanas e língua do Arawak)
69,4%, espanhol 13,7% Inglês (amplamente falado) 7,1%,
holandês (oficial) 6,1%, chinês 1,5%, outro 1,7%, não
especificado 0,4% (2010 est.). E as religiões: Católica romana
75,3%, protestante 4,9% (inclui metodista 0,9%, adventista
0,9% Anglicanos 0,4%, outros protestantes 2,7%), Testemunha
de Jeová 1,7%, outros 12%, nenhum 5,5%, não especificado
0,5% (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
39.3 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 76.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Aruba? Aqui: maioria dos moradores moram em Oranjestad e
San Nicolaas ; a maioria dos settlments tendem a estar
localizados no lado ocidental mais montanhoso da ilha. As
principais áreas urbanas de Aruba são: Oranjestad (capital)
29,000 (2014).



Governo e Economia de Aruba
A cidade de Aruba é Oranjestad e o governo tipo

democracia parlamentar (Legislatura); parte do Reino dos
Países Baixos. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhum (parte do Reino dos Países Baixos).
Em relação à economia de Aruba, produtos industriais
importantes são turismo de peixe , instalações de transbordo de
petróleo, banca. Produtos agrícolas importantes são Aloes;
gado;. As commodities de exportação mais importantes são
animais vivos e produtos de animais, arte e colecionáveis,
máquinas e equipamentos elétricos, equipamentos de transporte
e os parceiros de exportação mais importantes são Colômbia
23,4%, EUA 19,8%, Holanda 16,9%, Venezuela 13,9%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos elétricos, petróleo refinado para
abastecimento e reexportação, produtos químicos; e os
parceiros de importação mais importantes são Produtos
alimentícios US 55,4%, Países Baixos 12,6% (2016). Quão
rico é Aruba e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $25,300 (2011
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Aruba
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Austrália

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Austrália. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Austrália. Mas vamos
começar com a bandeira de país Austrália aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Austrália - Visão geral:
O que você deve saber sobre Austrália? Vamos começar

com isso: Os colonos pré-históricos chegaram no continente a
partir do Sudeste Asiático pelo menos 40 mil anos antes dos
primeiros europeus terem iniciado a exploração no século
XVII. Nenhuma reivindicação territorial formal foi feita até
1770, quando o Capitão James COOK tomou posse da costa
leste em nome da Grã-Bretanha (toda a Austrália foi
reivindicada como território britânico em 1829 com a criação
da colônia da Austrália Ocidental). Seis colônias foram criadas
nos finais do século 18 e 19; eles se federaram e se tornaram a
Commonwealth da Austrália em 1901. O novo país aproveitou
seus recursos naturais para desenvolver rapidamente indústrias
agrícolas e manufatureiras e contribuir de forma importante para
o esforço aliado nas Guerras Mundiais I e II. Nas últimas
décadas, a Austrália tornou-se internacionalmente competitiva,
economia de mercado avançada devido em grande parte às
reformas econômicas adotadas na década de 1980 e sua
localização em uma das regiões de mais rápido crescimento da
economia mundial. As preocupações a longo prazo incluem o
envelhecimento da população, a pressão sobre a infra-estrutura
e questões ambientais como inundações, secas e incêndios. A
Austrália é o continente habitado mais seco da terra, tornando-
o particularmente vulnerável aos desafios das mudanças
climáticas. A Austrália é o lar de 10 por cento da
biodiversidade mundial, e um grande número de sua flora e



fauna não existem em nenhum outro lugar do mundo. A
Austrália é o continente habitado mais seco da terra, tornando-
o particularmente vulnerável aos desafios das mudanças
climáticas. A Austrália é o lar de 10 por cento da
biodiversidade mundial, e um grande número de sua flora e
fauna não existem em nenhum outro lugar do mundo. A
Austrália é o continente habitado mais seco da terra, tornando-
o particularmente vulnerável aos desafios das mudanças
climáticas. A Austrália é o lar de 10 por cento da
biodiversidade mundial, e um grande número de sua flora e
fauna não existem em nenhum outro lugar do mundo.

Geografia de Austrália

Onde no globo é Austrália? A
localização deste país é Oceania, continente entre o Oceano
Índico eo Oceano Pacífico Sul. A área total de Austrália é
7,741,220 km2, da qual 7,682,300 km2 é terra. Este é um dos
maiores países do mundo. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: principalmente baixo planalto com
desertos; planície fértil no sudeste. O ponto mais baixo de
Austrália é Lago Eyre -15 m, o ponto mais alto Monte
Kosciuszko 2,228 m. E o clima é geralmente áridas a semi-
árido; temperado no sul e no leste; tropical no norte,.

Habitantes de Austrália
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em



Austrália. O número é: 23,232,413 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Inglês 25.9%,
25.4% australianos, irlandês 7.5%, escocés 6.4%, italiano
3.3%, alemão 3.2%, chinês 3.1%, indiano 1.4 %, Grego 1,4%,
holandês 1,2%, outros 15,8% (inclui auto falante australiano
.5%), não especificado 5,4%. Quais são os idiomas em
Austrália? inglês 76,8%, mandarim 1,6%, italiano 1,4%, árabe
1,3%, grego 1,2%, cantonense 1,2%, vietnamita 1,1%, outros
10,4%, não especificados 5% (2011 est.). E as religiões:
Protestante 23,1% (Anglicano 13,3%, Igreja Unidora 3,7%,
Presbiteriano e Reformado 2,3%, Batista 1,5%, Pentecostal
1,1%, Lutherano .7%, outros Protestantes .5%), Católica
Romana 22,6%, outro Cristão 4,2%, Muçulmano 2,6%, 2,4%
budista, ortodoxo 2,3% (2,16% ortodoxo oriental), Hindu
1,9%, outros 1,3%, nenhum 30,1%, não especificado 9,6%
(2016 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 38.7
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 82.3 ano. Onde as pessoas vivem em Austrália? Aqui:
população está localizada principalmente na periferia, com a
maior concentração de pessoas que residem no sudeste; um
centro de população secundária está localizado em Perth e ao
redor do oeste; dos Estados e Territórios, Nova Gales do Sul
tem, de longe, a maior população; O interior, ou "outback", tem
uma população muito escassa. As principais áreas urbanas de
Austrália são: Sydney 4.505 milhões; Melbourne 4.203
milhões; Brisbane 2.202 milhões; Perth 1.861 milhões;



Adelaide 1,256 milhões; Canberra (capital) 423,000 (2015).
Governo e Economia de Austrália
A cidade de Austrália é Canberra e o governo tipo

Democracia parlamentar (Parlamento Federal) sob uma
monarquia constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos
dar uma olhada nas divisões administrativas - 6 estados e 2
territórios; Território da Capital da Austrália, Nova Gales do
Sul, Território do Norte, Queensland, Austrália do Sul,
Tasmânia, Victoria, Austrália Ocidental. Em relação à economia
de Austrália, produtos industriais importantes são mineração,
equipamentos industriais e de transporte, processamento de
alimentos, produtos químicos, aço. Produtos agrícolas
importantes são trigo, cevada, cana-de-açúcar, frutas; gado,
ovelha, aves de capoeira. As commodities de exportação mais
importantes são carvão, minério de ferro, ouro, carne, lã,
alumina, trigo, máquinas e equipamentos de transporte e os
parceiros de exportação mais importantes são China 30,5%,
Japão 12,4%, US 6,5%, Coréia do Sul 6,1% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos de transporte, computadores e máquinas de
escritório, equipamentos e peças de telecomunicações; petróleo
bruto e produtos petrolíferos e os parceiros de importação mais
importantes são China 23,4%, US 11,5%, Japão 7,8%,
Tailândia 5,6%, Alemanha 5,3%, Coréia do Sul 4,3% (2016).
Quão rico é Austrália e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $49,900
(2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em
média aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto



interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Austrália
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Áustria

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Áustria. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Áustria. Mas vamos
começar com a bandeira de país Áustria aqui:
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Áustria - Visão geral:
O que você deve saber sobre Áustria? Vamos começar

com isso: Uma vez que o centro do poder para o grande
Império Austro-Húngaro, a Áustria foi reduzida a uma pequena
república após a sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Após
a anexação da Alemanha nazista em 1938 e subsequente
ocupação dos aliados vitoriosos em 1945, o status da Áustria
não ficou claro para uma década. Um tratado de Estado
assinado em 1955 encerrou a ocupação, reconheceu a
independência da Áustria e proibiu a unificação com a
Alemanha. Uma lei constitucional que no mesmo ano declarou a
"neutralidade perpétua" do país como condição para a retirada
militar soviética. O colapso da União Soviética em 1991 e a
entrada da Áustria na UE em 1995 alteraram o significado
desta neutralidade. Um país próspero e democrático, a Áustria
entrou na União Económica e Monetária da UE em 1999.

Geografia de Áustria

Onde no globo é Áustria? A



localização deste país é Europa Central,. A área total de
Áustria é 83,871 km2, da qual 82,445 km2 é terra. Então este
não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: principalmente montanhas (Alpes) no oeste
e sul; principalmente plana ou suavemente inclinada ao longo
das margens leste e norte. O ponto mais baixo de Áustria é
Neusiedler Ver 115 m, o ponto mais alto Grossglockner 3.798
m de. E o clima é temperados; continental, nublado; Invernos
frios com chuva freqüente e alguma neve nas terras baixas e
neve nas montanhas; verões moderados com chuvas
ocasionais.

Habitantes de Áustria
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Áustria. O número é: 8,754,413 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Austríacos 91,1%, antigoslavos 4% (inclui croatas, eslovenos,
sérvios e bósnios), turcos 1,6%, alemães 0,9%, outros ou não
especificados 2,4% (censo de 2001). Quais são os idiomas em
Áustria? alemão (nacional oficial) 88,6%, turco 2,3%, sérvio
2,2%, croata (oficial no Burgenland) 1,6%, outros (inclui
esloveno, funcionário na Caríntia do Sul e húngaro, funcionário
no Burgenland) 5,3% (2001 est.). E as religiões: Católica
73,8% (inclui católico romano 73,6%, outro católico 0,2% ),
Protestante 4,9%, muçulmano 4,2%, ortodoxo 2,2%, outros
0,8% (inclui outros cristãos), nenhum 12%, não especificado
2% (2001 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 44
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -



então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 81.6 ano. Onde as pessoas vivem em Áustria? Aqui:
porções norte e leste de o país está mais densamente povoado;
quase dois terços da população vive em áreas urbanas. As
principais áreas urbanas de Áustria são: Viena (capital) 1.753
milhões (2015).

Governo e Economia de Áustria
A cidade de Áustria é Viena e o governo tipo República

parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 9 estados (Bundeslaender, singular -
Bundesland); Burgenland, Kaernten (Caríntia),
Niederoesterreich (Baixa Áustria), Oberoesterreich (Alta
Áustria), Salzburgo, Steiermark (Styria), Tirol (Tirol),
Vorarlberg, Wien (Viena). Em relação à economia de Áustria,
produtos industriais importantes são construção, maquinaria,
veículos e peças, alimentos, metais, produtos químicos,
madeira, papel e cartão, equipamentos de comunicação,
turismo. Produtos agrícolas importantes são Grãos, batatas,
vinho, frutas; produtos lácteos, bovinos, porcos, aves de
capoeira; madeira e outros produtos florestais. As commodities
de exportação mais importantes são máquinas e equipamentos,
veículos a motor e peças, papel e cartão, produtos metálicos,
produtos químicos, ferro fundido e aço, têxteis, géneros
alimentícios e os parceiros de exportação mais importantes são
Alemanha 29,9%, US 6,3%, Itália 6,2%, Suíça 5,7%,
Eslováquia 4,4% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos, veículos



automóveis, produtos químicos, produtos metálicos, petróleo e
produtos petrolíferos, gás natural; Géneros alimentícios e os
parceiros de importação mais importantes são Alemanha
42,5%, Itália 6%, Suíça 5,6%, República Tcheca 4,4%, Países
Baixos 4% (2016). Quão rico é Áustria e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $49,200 (2017 estimativa). Isso significa que as
pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 4% (2014 estimativa).

Mapa de Áustria
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Azerbaijão

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Azerbaijão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Azerbaijão. Mas vamos
começar com a bandeira de país Azerbaijão aqui:
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Azerbaijão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Azerbaijão? Vamos começar

com isso: O Azerbaijão - uma nação com uma população
muçulmana majoritana - maioria turca e xiita - foi brevemente
independente (de 1918 a 1920) após o colapso do Império
Russo; Foi posteriormente incorporado à União Soviética por
sete décadas. O Azerbaijão ainda não resolveu o conflito com
a Armênia sobre o Nagorno-Karabakh, uma região
essencialmente étnica e povoada por Armênia que Moscou
reconheceu em 1923 como uma república autônoma no
Azerbaijão soviético após a Armênia e o Azerbaijão terem
contestado o status do território. A Arménia eo Azerbaijão
reiniciaram a disputa sobre a área em 1988; a luta intensificou-
se militarmente depois que ambos os países obtiveram
independência da União Soviética em 1991. Em maio de 1994,
quando um cessar-fogo tomou posse, As forças armadas
étnicas detém não só Nagorno-Karabakh, mas também sete
províncias vizinhas no território do Azerbaijão. O Grupo Minsk
da OSCE, co-presidido pelos EUA, França e Rússia, é o
quadro estabelecido para mediar uma resolução pacífica do
conflito. A corrupção no país é generalizada, e o governo, que
eliminou os limites do mandato presidencial em um referendo de
2009 e aprovou o prolongamento de períodos presidenciais de
5 a 7 anos em 2016, foi acusado de autoritarismo. Embora a
taxa de pobreza tenha sido reduzida e o investimento em infra-
estrutura tenha aumentado substancialmente nos últimos anos



devido à receita da produção de petróleo e gás, as reformas
não abordaram adequadamente as deficiências na maioria das
instituições governamentais, particularmente nos setores de
educação e saúde, bem como no sistema judicial . co-presidido
pelos EUA, França e Rússia, é o quadro estabelecido para
mediar uma resolução pacífica do conflito. A corrupção no país
é generalizada, e o governo, que eliminou os limites do mandato
presidencial em um referendo de 2009 e aprovou o
prolongamento de períodos presidenciais de 5 a 7 anos em
2016, foi acusado de autoritarismo. Embora a taxa de pobreza
tenha sido reduzida e o investimento em infra-estrutura tenha
aumentado substancialmente nos últimos anos devido à receita
da produção de petróleo e gás, as reformas não abordaram
adequadamente as deficiências na maioria das instituições
governamentais, particularmente nos setores de educação e
saúde, bem como no sistema judicial . co-presidido pelos EUA,
França e Rússia, é o quadro estabelecido para mediar uma
resolução pacífica do conflito. A corrupção no país é
generalizada, e o governo, que eliminou os limites do mandato
presidencial em um referendo de 2009 e aprovou o
prolongamento de períodos presidenciais de 5 a 7 anos em
2016, foi acusado de autoritarismo. Embora a taxa de pobreza
tenha sido reduzida e o investimento em infra-estrutura tenha
aumentado substancialmente nos últimos anos devido à receita
da produção de petróleo e gás, as reformas não abordaram
adequadamente as deficiências na maioria das instituições
governamentais, particularmente nos setores de educação e
saúde, bem como no sistema judicial . que eliminou os limites



do mandato presidencial em um referendo de 2009 e aprovou
o prolongamento dos prazos presidenciais de 5 a 7 anos em
2016, foi acusado de autoritarismo. Embora a taxa de pobreza
tenha sido reduzida e o investimento em infra-estrutura tenha
aumentado substancialmente nos últimos anos devido à receita
da produção de petróleo e gás, as reformas não abordaram
adequadamente as deficiências na maioria das instituições
governamentais, particularmente nos setores de educação e
saúde, bem como no sistema judicial . que eliminou os limites
do mandato presidencial em um referendo de 2009 e aprovou
o prolongamento dos prazos presidenciais de 5 a 7 anos em
2016, foi acusado de autoritarismo. Embora a taxa de pobreza
tenha sido reduzida e o investimento em infra-estrutura tenha
aumentado substancialmente nos últimos anos devido à receita
da produção de petróleo e gás, as reformas não abordaram
adequadamente as deficiências na maioria das instituições
governamentais, particularmente nos setores de educação e
saúde, bem como no sistema judicial .

Geografia de Azerbaijão

Onde no globo é Azerbaijão? A
localização deste país é Sudoeste da Ásia, na fronteira com o
Mar Cáspio, entre Irã e Rússia, com uma pequena porção



Europeia norte da gama Cáucaso. A área total de Azerbaijão é
86,600 km2, da qual 82,629 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: grande e plana Kur-Araz Ovaligi (kura- Araks
Lowland, muito abaixo do nível do mar) com Great Caucasus
Mountains ao norte, Qarabag Yaylasi (Upland do Karabakh)
ao oeste; Baku fica em Abseron Yasaqligi (Península de
Apsheron) que se precipita para o Mar Cáspio. O ponto mais
baixo de Azerbaijão é Mar Cáspio -28 m, o ponto mais alto
Bazarduzu Dagi 4.466 m. E o clima é seca, estepe semi-árida.

Habitantes de Azerbaijão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Azerbaijão. O número é: 9,961,396 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Azerbaijano 91,6%, Lezghin 2%, russo 1,3%, armênio
1,3%, Talysh 1,3%, outros 2,4%. Quais são os idiomas em
Azerbaijão? azerbaijano (Azeri) (oficial) 92,5%, russo 1,4%,
armênio 1,4%, outros 4,7% (2009 est.). E as religiões:
Muçulmano 96,9% (predominantemente xi), Christian 3%,
outros. Quantos anos as pessoas estão em média? 31.3 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
72.8 ano. Onde as pessoas vivem em Azerbaijão? Aqui: Maior
densidade populacional é encontrado na área distante do
condado, em e ao redor de Baku; Além das áreas urbanas
menores, o resto do país possui uma população bastante leve e



distribuída uniformemente,. As principais áreas urbanas de
Azerbaijão são: BAKU (capital) 2,374 milhões (2015).

Governo e Economia de Azerbaijão
A cidade de Azerbaijão é Baku (Baki, Baky) e o governo

tipo república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 66 rayons (rayonlar; rayon - singular), 11
cidades (saharlar; sahar - singular);. Em relação à economia de
Azerbaijão, produtos industriais importantes são petróleo e
produtos petrolíferos, gás natural, equipamento petrolífero; aço,
minério de ferro; cimento; produtos químicos e petroquímicos;
têxteis. Produtos agrícolas importantes são Frutas, legumes,
grãos, arroz, uvas, chá, algodão, tabaco; gado, porco, ovelha,
cabra. As commodities de exportação mais importantes são
óleo e gás aproximadamente 90%, maquinário, gêneros
alimentícios, algodão e os parceiros de exportação mais
importantes são Itália 19,9%, Alemanha 10,5%, França 8%,
Indonésia 5,8%, República Tcheca 5,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, gêneros alimentícios, metais e produtos químicos
e os parceiros de importação mais importantes são Rússia
15,7%, Turquia 12,5%, US 9,6%, Alemanha 7,5%, Itália 6,7
%, Japão 6,2%, China 5,4%, Reino Unido 5,4% (2016). Quão
rico é Azerbaijão e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $17,400
(2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da



linha de pobreza: 4.9% (2015 estimativa).
Mapa de Azerbaijão
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Bahamas

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Bahamas. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Bahamas. Mas vamos
começar com a bandeira de país Bahamas aqui:
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Bahamas - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bahamas? Vamos começar

com isso: Os indianos de Lucayan habitaram as ilhas quando
Cristóvão Colombo pôs o pé no Novo Mundo em San
Salvador em 1492. O assentamento britânico das ilhas
começou em 1647; as ilhas tornaram-se uma colônia em 1783.
A pirataria prosperou nos séculos XVII e XVIII devido à
proximidade das Bahamas com as vias marítimas. Desde que
alcançou a independência do Reino Unido em 1973, as
Bahamas prosperaram através do turismo, da banca
internacional e da gestão de investimentos. Devido à sua
localização, o país é um importante ponto de transbordo para
drogas ilegais, em particular embarques para os EUA e a
Europa, e seu território é usado para contrabando de migrantes
ilegais para os EUA.

Geografia de Bahamas

Onde no globo é Bahamas? A
localização deste país é cadeia de ilhas no Oceano Atlântico
Norte, sudeste da Flórida, a nordeste de Cuba. A área total de
Bahamas é 13,880 km2, da qual 10,010 km2 é terra. Então
este é um país pequeno. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: longas formações de coral plano com



algumas colinas arredondadas baixas. O ponto mais baixo de
Bahamas é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Monte
Alvernia na Ilha Cat 64 m de. E o clima é marinha tropical;
moderado por águas quentes do Golfo Stream.

Habitantes de Bahamas
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bahamas. O número é: 329,988. Então, muitas pessoas não
moram aqui. Quem mora aqui? pretos 90,6%, branco 4,7%,
preto e branco 2,1%, outros 1,9%, não especificado 0,7%
(2010 est.). Quais são os idiomas em Bahamas? Inglês (oficial),
crioulo (entre imigrantes haitianos). E as religiões: Protestante
69,9% (inclui Baptist 34,9%, Anglicano 13,7%, Pentecostal
8,9% Adventista do Sétimo Dia 4,4%, Metodista 3,6%, Igreja
de Deus 1,9%, Irmãos 1,6%), Católica Romana 12%, outros
cristãos 13% (inclui a Testemunha de Jeová 1,1%), outros
0,6%, nenhum 1,9%, não especificado 2,6% (2010 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 32 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 72.6 ano. Onde
as pessoas vivem em Bahamas? Aqui: maioria da população
vive em áreas urbanas, com dois terços vivendo na Ilha de
Nova Providência, onde Nassau é localizado. As principais
áreas urbanas de Bahamas são: Nassau (capital) 267,000
(2014).

Governo e Economia de Bahamas
A cidade de Bahamas é Nassau e o governo tipo



democracia parlamentar (Parlamento) sob uma monarquia
constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 31 distritos; Ilhas Acklins,
Ilhas Berry, Bimini, Black Point, Ilha Cat, Abaco Central,
Andros Central, Central Eleuthera, Cidade de Freeport, Ilha
Crooked e Long Cay, East Grand Bahama, Exuma, Grand
Cay, Harbour Island, Hope Town, Inagua, Long Island,
Mangrove Cay, Mayaguana, Moore's Island, North Abaco,
North Andros, North Eleuthera, Ragged Island, Rum Cay, San
Salvador, South Abaco, South Andros, South Eleuthera,
Spanish Wells, West Grand Bahama. Em relação à economia de
Bahamas, produtos industriais importantes são turismo de aves
de capoeira , banca, bunkers de petróleo, indústrias marítimas,
transbordo e logística, sal, aragonite, produtos farmacêuticos.
Produtos agrícolas importantes são Cítricos, vegetais;. As
commodities de exportação mais importantes são Produtos de
lagosta rocha, aragonita, sal bruto, poliestireno e os parceiros
de exportação mais importantes são US 53,4%, Namíbia
31,4% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos de transporte,
manufaturas, produtos químicos, combustíveis minerais;
alimentos e animais vivos e os parceiros de importação mais
importantes são US 81,8% (2016). Quão rico é Bahamas e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $25,100 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens



e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 9.3% (2010 estimativa).

Mapa de Bahamas
 

Nós recomendamos
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Bahrein

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Bahrein. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Bahrein. Mas vamos
começar com a bandeira de país Bahrein aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Bahrein - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bahrein? Vamos começar

com isso: Em 1783, a família sunita Al-Khalifa assumiu o poder
no Bahrein. Para garantir essas explorações, entrou em uma
série de tratados com o Reino Unido durante o século 19 que
fez do Bahrain um protetorado britânico. O arquipélago
alcançou a sua independência em 1971. Um declínio constante
na produção e reservas de petróleo desde 1970 levou Bahrein
a tomar medidas para diversificar a sua economia, no processo
de desenvolvimento de processos de processamento e
refinação de petróleo, produção de alumínio e sectores
hoteleiros e de retalho. Também se esforçou para se tornar um
dos principais centros bancários regionais, especialmente no
que se refere às finanças islâmicas. O pequeno tamanho do
Bahrein, a localização central entre os países do Golfo, a
dependência econômica da Arábia Saudita e a proximidade
com o Irã exigem que ele desempenhe um delicado equilíbrio
nos negócios estrangeiros entre seus vizinhos maiores. Suas
atividades de política externa geralmente se enquadram na
Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. A família real
sunita tem lutado durante muito tempo para gerenciar as
relações com sua grande população de maioria xiita. No início
de 2011, em meio a levantamentos árabes em outros lugares da
região, o governo da Bahrein enfrentou protestos semelhantes
em favor da democracia e reforma em casa com a ação policial



e militar, incluindo a implantação das forças de segurança do
Conselho de Cooperação do Golfo para o Bahrein. As
negociações políticas em 2014 entre o governo e os grupos
políticos oposicionistas e leais não conseguiram chegar a um
acordo, levando as sociedades políticas da oposição a boicotar
as eleições legislativas e municipais no final de 2014. A contínua
insatisfação com o status quo político continua a influenciar em
conflitos esporádicos entre manifestantes e forças de segurança.
A família real sunita tem lutado durante muito tempo para
gerenciar as relações com sua grande população de maioria
xiita. No início de 2011, em meio a levantamentos árabes em
outros lugares da região, o governo da Bahrein enfrentou
protestos semelhantes em favor da democracia e reforma em
casa com a ação policial e militar, incluindo a implantação das
forças de segurança do Conselho de Cooperação do Golfo
para o Bahrein. As negociações políticas em 2014 entre o
governo e os grupos políticos oposicionistas e leais não
conseguiram chegar a um acordo, levando as sociedades
políticas da oposição a boicotar as eleições legislativas e
municipais no final de 2014. A contínua insatisfação com o
status quo político continua a influenciar em conflitos
esporádicos entre manifestantes e forças de segurança. A
família real sunita tem lutado durante muito tempo para
gerenciar as relações com sua grande população de maioria
xiita. No início de 2011, em meio a levantamentos árabes em
outros lugares da região, o governo da Bahrein enfrentou
protestos semelhantes em favor da democracia e reforma em
casa com a ação policial e militar, incluindo a implantação das



forças de segurança do Conselho de Cooperação do Golfo
para o Bahrein. As negociações políticas em 2014 entre o
governo e os grupos políticos oposicionistas e leais não
conseguiram chegar a um acordo, levando as sociedades
políticas da oposição a boicotar as eleições legislativas e
municipais no final de 2014. A contínua insatisfação com o
status quo político continua a influenciar em conflitos
esporádicos entre manifestantes e forças de segurança. Em
meio a levantamentos árabes em outros lugares da região, o
governo da Bahrein enfrentou protestos pró-democracia e
reforma similares em casa com ações policiais e militares,
incluindo a implantação das forças de segurança do Conselho
de Cooperação do Golfo para o Bahrein. As negociações
políticas em 2014 entre o governo e os grupos políticos
oposicionistas e leais não conseguiram chegar a um acordo,
levando as sociedades políticas da oposição a boicotar as
eleições legislativas e municipais no final de 2014. A contínua
insatisfação com o status quo político continua a influenciar em
conflitos esporádicos entre manifestantes e forças de segurança.
Em meio a levantamentos árabes em outros lugares da região, o
governo da Bahrein enfrentou protestos pró-democracia e
reforma similares em casa com ações policiais e militares,
incluindo a implantação das forças de segurança do Conselho
de Cooperação do Golfo para o Bahrein. As negociações
políticas em 2014 entre o governo e os grupos políticos
oposicionistas e leais não conseguiram chegar a um acordo,
levando as sociedades políticas da oposição a boicotar as
eleições legislativas e municipais no final de 2014. A contínua



insatisfação com o status quo político continua a influenciar em
conflitos esporádicos entre manifestantes e forças de segurança.

Geografia de Bahrein

Onde no globo é Bahrein? A
localização deste país é Oriente Médio, arquipélago no Golfo
Pérsico, a leste da Arábia Saudita. A área total de Bahrein é
760 km2, da qual 760 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: maior parte baixa planície do deserto, subindo
suavemente para a escarpa central baixa. O ponto mais baixo
de Bahrein é Golfo Persa 0 m, o ponto mais alto Jabal ad
Dukhan 135 m de. E o clima é áridos; Invernos suaves e
agradáveis; Verões muito quentes e úmidos, na.

Habitantes de Bahrein
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bahrein. O número é: 1,410,942 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Bahraini
46%, asiático 45,5%, outros árabes 4,7%, africanos 1,6%, 1%
europeu, outros 1,2% (inclui paises do Golfo Cooperativa
nacionais, norte e sul americanos e oceanos) (2010 est.). Quais
são os idiomas em Bahrein? Árabe (oficial) , Ingles, farsi, urdu.



E as religiões: muçulmano 70,3%, cristão 14,5%, hindu 9,8%,
budista 2,5%, judeus 0,6%, religião popular. Quantos anos as
pessoas estão em média? 32.3 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 79 ano. Onde as pessoas vivem
em Bahrein? Aqui: Menor população dos estados do Golfo,
mas taxa de urbanização superior a 90% ; A maior
concentração de assentamentos é encontrada no extremo norte
da ilha em e ao redor de Manamah e Al Muharraq. As
principais áreas urbanas de Bahrein são: Manama (capital)
411,000 (2015).

Governo e Economia de Bahrein
A cidade de Bahrein é Manama e o governo tipo

monarquia constitucional. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 4 governorates (muhafazat, singular -
muhafazah); Asimah (Capital), Janubiyah (Sul), Muharraq,
Shamaliyah (Norte). Em relação à economia de Bahrein,
produtos industriais importantes são processamento de petróleo
e refinação de peixe , fundição de alumínio, granulação de
ferro, fertilizantes, bancos islâmicos e offshore, seguros,
reparação naval, turismo. Produtos agrícolas importantes são
Frutas, vegetais; aves de capoeira, produtos lácteos; Camarão,.
As commodities de exportação mais importantes são petróleo e
produtos petrolíferos, alumínio, têxteis e os parceiros de
exportação mais importantes são Arábia Saudita 18,3%, UAE
17,5%, US 11,1% Japão 8,7%, Qatar 4,8%, China 4,2%
(2016). As commodities de importação mais importantes são



petróleo bruto, maquinaria, produtos químicos e os parceiros
de importação mais importantes são China 9,7%, US 8,6%,
Emirados Árabes Unidos 7,4%, Japão 6,1%, Arábia Saudita
5,5% (2016). Quão rico é Bahrein e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $51,800 (2017 estimativa). Isso significa que as pessoas
são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Bahrein
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Bangladesh

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Bangladesh. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Bangladesh. Mas vamos
começar com a bandeira de país Bangladesh aqui:
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Bangladesh - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bangladesh? Vamos começar

com isso: A enorme região do delta formada na confluência dos
sistemas do rio Ganges e Brahmaputra - agora referida como
Bangladesh - era um posto avançado vagamente incorporado
de vários impérios centrados na planície do Gangetic durante
grande parte do primeiro milênio AD As conversões e
assentamentos muçulmanos na região começaram no século 10,
principalmente de comerciantes e pregadores árabes e persas.
Os europeus estabeleceram postos de comércio na área no
século XVI. Eventualmente, a área conhecida como Bengala,
principalmente hindu na seção ocidental e principalmente
muçulmana na metade oriental, tornou-se parte da Índia
britânica. A partição em 1947 resultou em uma ala oriental do
Paquistão na área de maioria muçulmana, que se tornou
Paquistão Oriental. Os pedidos de maior autonomia e
animosidade entre as asas oriental e ocidental do Paquistão
levaram a um movimento de independência da Bengala. Esse
movimento, Esse governo retornou o país ao governo
totalmente democrático em dezembro de 2008 com a eleição
do AL e do primeiro-ministro Sheikh Hasina. Em janeiro de
2014, o AL em exercício obteve as eleições nacionais por uma
maioria esmagadora após o boicote do BNP, estendendo o
mandato de Hasina como primeiro ministro. Com a ajuda da
ajuda internacional ao desenvolvimento, o Bangladesh reduziu a



taxa de pobreza de mais de metade da população para menos
de um terço, alcançou os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio para a saúde materna e infantil e fez grandes progressos
na segurança alimentar desde a independência. A economia
cresceu a uma média anual de cerca de 6% nas últimas duas
décadas e o país atingiu o status de renda média baixa do
Banco Mundial em 2015. O AL em exercício conquistou as
eleições nacionais por uma maioria esmagadora após o boicote
do BNP, estendendo o mandato de Hasina como primeiro-
ministro. Com a ajuda da ajuda internacional ao
desenvolvimento, o Bangladesh reduziu a taxa de pobreza de
mais de metade da população para menos de um terço,
alcançou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para a
saúde materna e infantil e fez grandes progressos na segurança
alimentar desde a independência. A economia cresceu a uma
média anual de cerca de 6% nas últimas duas décadas e o país
atingiu o status de renda média baixa do Banco Mundial em
2015. O AL em exercício conquistou as eleições nacionais por
uma maioria esmagadora após o boicote do BNP, estendendo
o mandato de Hasina como primeiro-ministro. Com a ajuda da
ajuda internacional ao desenvolvimento, o Bangladesh reduziu a
taxa de pobreza de mais de metade da população para menos
de um terço, alcançou os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio para a saúde materna e infantil e fez grandes progressos
na segurança alimentar desde a independência. A economia
cresceu a uma média anual de cerca de 6% nas últimas duas
décadas e o país atingiu o status de renda média baixa do
Banco Mundial em 2015. e fez grandes progressos na



segurança alimentar desde a independência. A economia
cresceu a uma média anual de cerca de 6% nas últimas duas
décadas e o país atingiu o status de renda média baixa do
Banco Mundial em 2015. e fez grandes progressos na
segurança alimentar desde a independência. A economia
cresceu a uma média anual de cerca de 6% nas últimas duas
décadas e o país atingiu o status de renda média baixa do
Banco Mundial em 2015.

Geografia de Bangladesh

Onde no globo é Bangladesh? A
localização deste país é Sul da Ásia, na fronteira com a Baía de
Bengala, entre a Birmânia e a Índia. A área total de Bangladesh
é 148,460 km2, da qual 130,170 km2 é terra. Então este não é
um país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: planície aluvial, na sua maioria plana; montanhoso
no sudeste. O ponto mais baixo de Bangladesh é Oceano
Índico 0 m, o ponto mais alto Keokradong 1,230 m. E o clima
é tropical; inverno ameno (de outubro a março); verão quente e
úmido (março a junho); Misturas chuvosas úmidas e mornas
(junho a outubro).



Habitantes de Bangladesh
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bangladesh. O número é: 157,826,578 (7/2017 estimativa).
Então este país está entre os mais populosos do mundo. Quem
mora aqui? Bengali pelo menos 98%, grupos étnicos 1,1%.
Quais são os idiomas em Bangladesh? Bangla 98,8% (oficial,
também conhecido como bengali), Outros 1,2% (2011 est.). E
as religiões: Muçulmanos 89,1%, Hindu 10%, outros 0,9%
(inclui budista, cristão) (2013 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 26.7 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 73.4 ano. Onde as pessoas vivem
em Bangladesh? Aqui: desconhecido. As principais áreas
urbanas de Bangladesh são: Dhaka (capital) 17,598 milhões;
Chittagong 4,539 milhões; Khulna 1.022 milhões; Rajshahi
844,000 (2015).

Governo e Economia de Bangladesh
A cidade de Bangladesh é Dhaka e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 8 divisões; Barisal, Chittagong, Dhaka,
Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet. Em relação à
economia de Bangladesh, produtos industriais importantes são
juta, algodão, vestuário, papel, couro, fertilizantes, ferro e aço,
cimento, produtos petrolíferos, tabaco, produtos farmacêuticos,
cerâmica, chá, sal, açúcar, óleos comestíveis, sabão e
detergente, produtos metálicos industrializados, eletricidade,
gás natural. Produtos agrícolas importantes são Arroz, juta,



chá, trigo , cana-de-açúcar, batatas, tabaco, pulsos,
oleaginosas, especiarias, frutas; carne bovina, leite, aves. As
commodities de exportação mais importantes são Vestuário,
malhas, produtos agrícolas, alimentos congelados (peixe e
frutos do mar), juta e juta, leathe e os parceiros de exportação
mais importantes são US 13,1%, Alemanha 12,7%, Reino
Unido 8,6%, França 5,1%, Espanha 5% (2016). As
commodities de importação mais importantes são algodão,
máquinas e equipamentos, produtos químicos, ferro e aço,
gêneros alimentícios e os parceiros de importação mais
importantes são China 24,3%, Índia 13,4%, Singapura 5,1%,
Japão 4,5% (2016). Quão rico é Bangladesh e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $4,200 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 31.5%
(2010 estimativa).

Mapa de Bangladesh
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Barbados. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Barbados. Mas vamos
começar com a bandeira de país Barbados aqui:
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Barbados - Visão geral:
O que você deve saber sobre Barbados? Vamos começar

com isso: A ilha estava desabitada quando foi estabelecida
pelos britânicos em 1627. Os escravos africanos trabalharam
as plantações de açúcar estabelecidas na ilha até 1834, quando
a escravidão foi abolida. A economia manteve-se fortemente
dependente da produção de açúcar, rum e melaço durante a
maior parte do século XX. A introdução gradual das reformas
sociais e políticas nas décadas de 1940 e 1950 levou à
independência completa do Reino Unido em 1966. Na década
de 1990, o turismo e a fabricação ultrapassaram a indústria
açucareira em importância econômica.

Geografia de Barbados

Onde no globo é Barbados? A
localização deste país é Caribe, ilha no Oceano Atlântico
Norte, nordeste da Venezuela. A área total de Barbados é 430
km2, da qual 430 km2 é terra. Então este é um país pequeno.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
relativamente plana; ergue-se suavemente para a região central
das regiões altas. O ponto mais baixo de Barbados é Oceano
Atlântico 0 m, o ponto mais alto Mount Hillaby 336 m de. E o



clima é tropical; estação chuvosa (junho a outubro).

Habitantes de Barbados
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Barbados. O número é: 292,336 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? preto
92,4%, branco 2,7%, mestiço 3,1%, índio do leste 1,3%,
outros 0,2%, não especificado 0,2% (2010 est.). Quais são os
idiomas em Barbados? Inglês (oficial), Bajan (Linguagem
crioula baseada em inglês, amplamente falada em ambientes
informais). E as religiões: Protestante 66,4% (inclui 23,9%
anglicanos, outros 19,5% pentecostais, Adventista 5,9%,
metodista 4,2%, Wesleyan 3,4%, Nazareno 3,2%, Igreja de
Deus 2,4%, Batista 1,8%, morava 1,2%, outros protestantes
0,9%), católicos romanos 3,8%, outros cristãos 5,4% (inclui
Testemunha de Jeová 2,0%, outros 3,4%), Rastafari 1%,
outros 1,5%, nenhum 20,6%, não especificado 1,2% ( 2010
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 38.6 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
75.5 ano. Onde as pessoas vivem em Barbados? Aqui: País
mais densamente povoado no Caribe Oriental;
aproximadamente um terço vivem em áreas urbanas. As
principais áreas urbanas de Barbados são: Bridgetown (capital)
90,000 (2014).

Governo e Economia de Barbados
A cidade de Barbados é Bridgetown e o governo tipo



democracia parlamentar (Parlamento) sob uma monarquia
constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 11 paróquias e 1 cidade;
Bridgetown, Igreja de Cristo, São André, São Jorge, São
Tiago, São João, São José, Santa Lucia, São Miguel, São
Pedro, São Filipe, São Tomás. Em relação à economia de
Barbados, produtos industriais importantes são turismo, açúcar,
fabricação de luz, montagem de componentes para exportação.
Produtos agrícolas importantes são cana de açúcar, vegetais,
algodão. As commodities de exportação mais importantes são
manufaturas, açúcar, melaço, rum, outros produtos alimentares
e bebidas, produtos químicos, componentes elétricos e os
parceiros de exportação mais importantes são US 39,6%,
Trinidad e Tobago 8,9%, Guiana 5,2%, China 4,9%, Jamaica
4,8 %, St. Lucia 4,3% (2016). As commodities de importação
mais importantes são bens de consumo, máquinas, alimentos,
materiais de construção, produtos químicos, combustível,
componentes elétricos e os parceiros de importação mais
importantes são US 39%, Trinidad e Tobago 13,4%, China
7,3%, Reino Unido 4,8% (2016). Quão rico é Barbados e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $17,500 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Barbados
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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começar com a bandeira de país Bielorrússia aqui:
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Bielorrússia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bielorrússia? Vamos

começar com isso: Depois de sete décadas como república
constituinte da URSS, a Bielorrússia alcançou sua
independência em 1991. Ele manteve laços políticos e
econômicos mais estreitos com a Rússia do que qualquer uma
das outras ex-repúblicas soviéticas. Bielorrússia e Rússia
assinaram um tratado sobre um sindicato de dois Estados em 8
de dezembro de 1999, visando uma maior integração política e
econômica. Embora a Bielorrússia tenha concordado com um
quadro para cumprir o acordo, a implementação séria ainda
não ocorreu. Desde a sua eleição, em julho de 1994, como o
primeiro e único presidente eleito diretamente do país,
Aleksandr Lukashenko consolidou firmemente seu poder
através de meios autoritários e de um sistema econômico
centralizado. As restrições governamentais sobre as liberdades
políticas e civis, a liberdade de expressão e a imprensa, a
reunião pacífica e a religião permaneceram no lugar.

Geografia de Bielorrússia



Onde no globo é Bielorrússia? A
localização deste país é Europa Oriental, leste da Polónia. A
área total de Bielorrússia é 207,600 km2, da qual 202,900 km2

é terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: geralmente plana
com muito pântano. O ponto mais baixo de Bielorrússia é Rio
Nyoman 90 m, o ponto mais alto Dzyarzhynskaya Hara 346 m
de. E o clima é , verões frescos e úmidos; transição entre
continental e marítimo.

Habitantes de Bielorrússia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bielorrússia. O número é: 9,549,747 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? bielorrusso 83,7%, russo 8,3%, polonês 3,1%, ucraniano
1,7%, outro 2,4%, não especificado 0,9% (2009 est.). Quais
são os idiomas em Bielorrússia? Russo (oficial) 70,2%,
bielorrusso (oficial) 23,4%, outros 3,1% (inclui pequenas
minorias polonesas e ucranianas), não especificado 3,3% (2009
est.). E as religiões: Ortodoxo 48,3%, católico 7,1%, outros
3,5%, não - acredita 41,1% (2011 est.). Quantos anos as



pessoas estão em média? 40 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 73 ano. Onde as pessoas vivem
em Bielorrússia? Aqui: uma distribuição bastante uniforme na
maior parte do país, com áreas urbanas atraindo populações
maiores e mais densas. As principais áreas urbanas de
Bielorrússia são: Minsk (capital) 1,915 milhões (2015).

Governo e Economia de Bielorrússia
A cidade de Bielorrússia é Minsk e o governo tipo

república presidencial em nome, embora na verdade uma
ditadura. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
6 províncias (voblastsi, singular - voblasts ') e 1 município
(horad); Brest, Homyel '(Gomel'), Horad Minsk (Minsk City),
Hrodna (Grodno), Mahilyow (Mogilev), Minsk, Vitsyebsk
(Vitebsk). Em relação à economia de Bielorrússia, produtos
industriais importantes são Máquinas e equipamentos para
produção de carne, leite, máquinas de corte de metal, tratores,
caminhões, terráqueos, motocicletas, fibras sintéticas,
fertilizantes, têxteis, frigoríficos, máquinas de lavar e outros
aparelhos domésticos. Produtos agrícolas importantes são
Grãos, batatas, vegetais, beterraba açucarada, linho;. As
commodities de exportação mais importantes são máquinas e
equipamentos, produtos minerais, produtos químicos, metais,
Têxteis, gêneros alimentícios e os parceiros de exportação mais
importantes são Rússia 46,3%, Ucrânia 12,2%, Reino Unido
4,6%, Alemanha 4% (2016). As commodities de importação
mais importantes são Produtos minerais, máquinas e



equipamentos, produtos químicos, gêneros alimentícios, metais
e os parceiros de importação mais importantes são Rússia
55,5%, China 7,8%, Alemanha 4,9%, Polônia 4,4% (2016) A.
Quão rico é Bielorrússia e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$18,600 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 5.7% (2016 estimativa).

Mapa de Bielorrússia
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Bélgica - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bélgica? Vamos começar

com isso: Bélgica tornou-se independente dos Países Baixos
em 1830; Foi ocupada pela Alemanha durante as Guerras
Mundiais I e II. O país prosperou no último meio século como
um estado europeu moderno e tecnologicamente avançado e
membro da OTAN e da UE. Nos últimos anos, as divisões
políticas entre os flamengos de língua neerlandesa do norte e os
valões francófonos do sul levaram a emendas constitucionais
que concederam a essas regiões reconhecimento formal e
autonomia. A capital de Bruxelas é o lar de inúmeras
organizações internacionais, incluindo a UE e a OTAN.

Geografia de Bélgica

Onde no globo é Bélgica? A
localização deste país é Europa Ocidental, na fronteira com o
Mar do Norte, entre a França e os Países Baixos. A área total
de Bélgica é 30,528 km2, da qual 30,278 km2 é terra. Então
este não é um país grande. Como podemos descrever o terreno



do país? Desta forma: planalto liso planícies no noroeste,
colinas centrais, montanhas acidentadas das Ardenas Floresta
no sudeste. O ponto mais baixo de Bélgica é Mar do Norte 0
m, o ponto mais alto Botrange 694 m. E o clima é temperados;
Invernos suaves, verões frescos; chuvoso, úmido,.

Habitantes de Bélgica
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bélgica. O número é: 11,491,346 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Belga 75%, italiano 4,1%, marroquino 3,7%, francês
2,4%, turco 2%, holandês 2%, outros 12,8% (2011 est.).
Quais são os idiomas em Bélgica? Holandês (oficial) 60%,
francês (oficial) 40%, alemão (oficial) menos de 1%. E as
religiões: católico romano 50%, protestante e outro cristão
2,5%, muçulmano 5%, judeus 0,4%, budista 0,3%, ateu 9,2%
nenhum 32,6% (2009 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 41.4 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 81.1 ano. Onde as pessoas vivem em
Bélgica? Aqui: maioria da população concentrada no norte dos
dois terços do país; O sudeste é mais densamente povoado;
considerado uma das maiores densidades populacionais do
mundo; aproximadamente 97% vivem em áreas urbanas. As
principais áreas urbanas de Bélgica são: Bruxelas (capital)
2,045 milhões; Antwerp 994,000 (2015).

Governo e Economia de Bélgica



A cidade de Bélgica é Bruxelas e o governo tipo
Democracia parlamentar federal sob uma monarquia
constitucional. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 3 regiões (francês: regiões, singular - região;
holandês: gewesten, singular - gewest); Região de Bruxelas-
Capital, também conhecida como Bruxelas Hoofdstedelijk
Gewest (holandesa), Região de Bruxelas-Capitais (formato
longo francês), Bruxelas-Capitais (forma curta francesa);
Região flamenga (Flandres), também conhecida como Vlaams
Gewest (forma longa holandesa), Vlaanderen (forma curta
holandesa), Região Flamande (forma longa francesa), Flandre
(forma curta francesa); Região Valona (Valónia), também
conhecida como Região Wallone (versão francesa), Wallonie
(forma curta francesa), Waals Gewest (forma longa holandesa),
Wallonie (forma curta holandesa). Em relação à economia de
Bélgica, produtos industriais importantes são engenharia de leite
e produtos metálicos, montagem de veículos automóveis,
equipamentos de transporte, instrumentos científicos, alimentos
e bebidas processados, produtos químicos, produtos
farmacêuticos, metais comuns, têxteis, vidro, petróleo.
Produtos agrícolas importantes são Beterrabas de açúcar,
legumes frescos, frutas, grãos, tabaco; carne de vaca, veleiro,
porco,. As commodities de exportação mais importantes são
produtos químicos, maquinário e Equipamentos, acabamentos
de diamantes, metais e produtos metálicos, alimentos e os
parceiros de exportação mais importantes são Alemanha
16,7%, França 15,4%, Holanda 11,2%, Reino Unido 8,9%,
US 5,8%, Itália 5,2% (2016). As commodities de importação



mais importantes são matérias-primas, máquinas e
equipamentos, produtos químicos, diamantes em bruto,
produtos farmacêuticos , alimentos, equipamentos de
transporte, produtos petrolíferos e os parceiros de importação
mais importantes são Países Baixos 16,1%, Alemanha 13,6%,
França 9,5%, US 8,1%, Reino Unido 4,8%, Irlanda 4,5%,
China 4,3% (2016). Quão rico é Bélgica e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $46,300 (2017 estimativa). Isso significa que as
pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 15.1% (2013 estimativa).

Mapa de Bélgica
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Belize - Visão geral:
O que você deve saber sobre Belize? Vamos começar com

isso: Belize foi o local de vários estados da cidade maia até seu
declínio no final do primeiro milênio AD Os britânicos e
espanhóis disputaram a região nos séculos XVII e XVIII;
formalmente tornou-se a colônia das Honduras britânicas em
1862. As disputas territoriais entre o Reino Unido e a
Guatemala atrasaram a independência de Belize até 1981. A
Guatemala recusou-se a reconhecer a nova nação até 1992 e
os dois países estão envolvidos em uma disputa de fronteira em
curso. O turismo tornou-se o pilar da economia. As
preocupações atuais incluem o pesado fardo da dívida externa
do país, o alto desemprego, o crescente envolvimento no
comércio mexicano e sul-americano de drogas, altas taxas de
criminalidade e uma das maiores taxas de prevalência de HIV /
AIDS na América Central.

Geografia de Belize

Onde no globo é Belize? A
localização deste país é América Central, na fronteira com o
Mar do Caribe, entre a Guatemala eo México. A área total de
Belize é 22,966 km2, da qual 22,806 km2 é terra. Então este



não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: plana, planície costeira pantanosa; baixas
montanhas no sul. O ponto mais baixo de Belize é Mar do
Caribe 0 m, o ponto mais alto Doyle's Delight 1,124 m. E o
clima é tropical; muito quente e úmido; estação chuvosa (maio a
novembro); estação seca (de fevereiro a maio).

Habitantes de Belize
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Belize. O número é: 360,346 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? mestiço
52,9%, crioulo 25,9%, Maya 11,3%, Garifuna 6,1%, índio
oriental 3,9%, Menonita 3,6%, branco 1,2%, asiático 1%
outros 1,2%, desconhecidos 0,3%. Quais são os idiomas em
Belize? Inglês 62,9% (oficial), espanhol 56,6%, crioulo 44,6%,
Maya 10,5%, Alemão 3,2%, Garifuna 2,9%, outro 1,8%,
desconhecido 0,3%, nenhum 0,2% (não pode falar). E as
religiões: Católico Romano 40,1%, Protestante 31,5% (inclui
Pentecostal 8,4%, adventista do sétimo dia 5,4%, analista
4,7%, menonita 3,7%, batista 3,6%, metodista 2,9%, nazareno
2,8%), Testemunha de Jeová 1,7%, outros 10,5% (inclui
bahá'i, budista, hindu Mórmon, muçulmano, Rastafari, Exército
de Salvação), não especificado 0,6%, nenhum 15,5% (2010
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 22.7 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
68.9 ano. Onde as pessoas vivem em Belize? Aqui:



Aproximadamente 25% a 30% da população vive na antiga
capital, Belize City; mais de metade da população em geral é
rural; A densidade populacional é ligeiramente maior no norte e
leste. As principais áreas urbanas de Belize são: Belmopan
(capital) 17.000 (2014).

Governo e Economia de Belize
A cidade de Belize é Belmopan e o governo tipo

Democracia parlamentar (Assembléia Nacional) sob uma
monarquia constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos
dar uma olhada nas divisões administrativas - 6 distritos; Belize,
Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo. Em
relação à economia de Belize, produtos industriais importantes
são vestuário lumbe , processamento de alimentos, turismo,
construção, petróleo. Produtos agrícolas importantes são
Bananas, cacau, citrinos, açúcar; peixe, camarão cultivado;
Produção de. As commodities de exportação mais importantes
são açúcar, bananas, citrinos, roupas, produtos de peixe,
melaço, madeira, petróleo bruto e os parceiros de exportação
mais importantes são Birmania 30,7%, US 22,6%, Reino
Unido 19,3% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos de transporte,
produtos manufaturados; combustíveis, produtos químicos,
produtos farmacêuticos; alimentos, bebidas, tabaco e os
parceiros de importação mais importantes são US 37,2%,
China 11,6%, México 10,8%, Guatemala 7% (2016). Quão
rico é Belize e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $8,300 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos



acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 41% (2013 estimativa).

Mapa de Belize
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Benim - Visão geral:
O que você deve saber sobre Benim? Vamos começar com

isso: Hoje em dia, Benin foi o site de Dahomey, um reino da
África Ocidental que subiu à proeminência em cerca de 1600 e,
nos próximos dois séculos e meio, tornou-se uma potência
regional, em grande parte baseada em seu tráfico de escravos.
As áreas costeiras do Dahomey começaram a ser controladas
pelos franceses na segunda metade do século XIX; Todo o
reino foi conquistado em 1894. O Dahomey francês alcançou a
independência em 1960; Mudou o nome para a República do
Benim em 1975. Uma sucessão de governos militares terminou
em 1972 com o aumento do poder de Mathieu Kerekou e o
estabelecimento de um governo baseado nos princípios
marxistas-leninistas. Um movimento para o governo
representativo começou em 1989. Dois anos depois, eleições
livres levaram o ex-primeiro-ministro Nicephore Soglo como
presidente, marcando a primeira transferência de poder bem
sucedida em África de uma ditadura para uma democracia.
Kerekou foi devolvido ao poder por eleições realizadas em
1996 e 2001, embora algumas irregularidades sejam alegadas.
Kerekou desistiu no final de seu segundo mandato em 2006 e
foi sucedido por Thomas YAYI Boni, um estranho político e
independente, que ganhou um segundo mandato de cinco anos
em março de 2011. Patrice Talon, um rico empresário, assumiu
o cargo em 2016 após fazendo campanha para restaurar a



confiança pública no governo.
Geografia de Benim

Onde no globo é Benim? A
localização deste país é África Ocidental, que faz fronteira com
o Bight de Benin, entre a Nigéria e o Togo. A área total de
Benim é 112,622 km2, da qual 110,622 km2 é terra. Então este
não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: maior parte plana até a planície ondulada;
algumas colinas e montanhas baixas. O ponto mais baixo de
Benim é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Mont
Sokbaro 658 m. E o clima é ; quente, úmido no sul; semi-árido
no norte, na.

Habitantes de Benim
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Benim. O número é: 11,038,805. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Fon e relacionados
38,4%, Adja e 15,1% relacionados, Yoruba e 12%
relacionados, Bariba e 9,6% relacionados, Fulani e 8,6%
relacionados, Ottamari e 6,1% relacionados, Yoa-Lokpa e
relacionados com 4,3%, Dendi e 2,9% relacionados, outros
0,9%, estrangeiros 1,9% (2013 est.). Quais são os idiomas em



Benim? francês (oficial), Fon e Yoruba (vernáculos mais
comuns no sul), línguas tribais (pelo menos seis principais no
norte). E as religiões: muçulmanos 27,7%, católicos 25,5%,
protestante 13,5 % (Celestial 6,7%, Metodista 3,4%, outros
protestantes 3,4%), Vodoun 11,6%, outros Christian 9,5%,
outras religiões tradicionais 2,6%, outros 2,6%, nenhum 5,8%
(2013 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 18.2
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 62.3 ano. Onde as pessoas vivem em Benim? Aqui: a
população está localizada principalmente no sul, com a maior
concentração de pessoas que residem nas cidades e nas
redondezas da costa atlântica; a maioria do norte permanece
escassamente povoada com maiores concentrações de
residentes no oeste de. As principais áreas urbanas de Benim
são: Porto-novo (capital) 268,000 (2014); Cotonou (sede do
governo) 682,000; Abomey-Calavi 757,000 (2015).

Governo e Economia de Benim
A cidade de Benim é Porto-Novo (capital constitucional);

Cotonou (sede do governo) e o governo tipo república
presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 12 departamentos; Alibori, Atacora,
Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono,
Oueme, Plateau, Zou,. Em relação à economia de Benim,
produtos industriais importantes são têxteis, processamento de
alimentos, materiais de construção, cimento. Produtos agrícolas
importantes são Algodão, milho, mandioca (mandioca), inhame,



feijão, óleo de palma, amendoim, castanha de caju; pecuárias.
As commodities de exportação mais importantes são algodão,
castanha de caju, manteiga de karité, têxteis, produtos de
palma, marisco e os parceiros de exportação mais importantes
são Índia 14,3%, Malásia 12,2%, Bangladesh 9,5%, Belarus
7,4%, China 6,2%, Nigéria 6,1%, Niger 5,6% (2016). As
commodities de importação mais importantes são gêneros
alimentícios, bens de investimento, produtos petrolíferos e os
parceiros de importação mais importantes são Índia 14,9%,
Tailândia 12,4%, França 10,1%, China 8,4%, Togo 7,3%,
Holanda 4,8%, Bélgica 4,7% (2016). Quão rico é Benim e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,200 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 36.2% (2011 estimativa).

Mapa de Benim
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visão geral e o mapa detalhado de Bermudas. Mas vamos
começar com a bandeira de país Bermudas aqui:
 

Bermudas - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bermudas? Vamos começar

com isso: Bermuda foi instalada pela primeira vez em 1609 por
colonos ingleses naufragados indo para a Virgínia. Autônomo
desde 1620, Bermuda é o mais antigo e mais populoso dos
territórios ultramarinos britânicos. Férias para a ilha para
escapar dos invernos norte-americanos se desenvolveram pela
primeira vez nos tempos vitorianos. O turismo continua a ser
importante para a economia da ilha, embora os negócios
internacionais o tenham superado nos últimos anos. A Bermuda
também se desenvolveu em um centro financeiro offshore
altamente bem-sucedido. Um referendo sobre a independência
do Reino Unido foi profundamente derrotado em 1995.

Geografia de Bermudas

Onde no globo é Bermudas? A
localização deste país é América do Norte, grupo de ilhas no



Oceano Atlântico Norte, a leste da Carolina do Sul (EUA). A
área total de Bermudas é 54 km2, da qual 54 km2 é terra.
Então este é um país pequeno. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: colinas baixas separadas por
depressões férteis. O ponto mais baixo de Bermudas é Oceano
Atlântico 0 m, o ponto mais alto Town Hill 79 m. E o clima é
subtropical; suave, úmido; ventos fortes, ventos fortes comuns
em winte.

Habitantes de Bermudas
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bermudas. O número é: 70,864 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? preto
53,8%, branco 31%, mixado 7,5%, outros 7,1%, não
especificado 0,6 % (2010 est.). Quais são os idiomas em
Bermudas? Inglês (oficial), Português. E as religiões:
Protestante 46,2% (inclui 15,8% anglicanos, Episcopal
Metodista Africano 8,6%, Adventista do Sétimo Dia 6,7,
Pentecostal 3,5%, Metodista 2,7%, Presbiteriano 2,0%, Igreja
de Deus 1,6% Batista 1,2%, Exército de Salvação 1,1%,
Irmãos 1,0%, outro Protestante 2,0%), Católica Romana
14,5%, testemunha de Jeová 1,3%, outros cristãos 9,1%,
muçulmanos 1%, outros 3,9%, nenhum 17,8%, não
especificado 6,2% ( 2010 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 43.4 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 81.4 ano. Onde as pessoas vivem em



Bermudas? Aqui: distribuição de população relativamente
uniforme em. As principais áreas urbanas de Bermudas são:
Hamilton (capital) 10 000 (2014).

Governo e Economia de Bermudas
A cidade de Bermudas é Hamilton e o governo tipo

democracia parlamentar (Parlamento); território autárquico
autárquico do Reino Unido. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 9 paróquias e 2 municípios;
Devonshire, Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke, Saint
George, Saint George, Sandys, Smith, Southampton e
Warwick. Em relação à economia de Bermudas, produtos
industriais importantes são negócios internacionais, turismo,
fabricação leve. Produtos agrícolas importantes são bananas,
vegetais, cítricos, flores; produtos lácteos, mel. As commodities
de exportação mais importantes são reexportação de produtos
farmacêuticos e os parceiros de exportação mais importantes
são Letônia 33,4%, Jamaica 16,6%, US 13,7%, Nigéria
11,7%, Israel 4,7% (2016). As commodities de importação
mais importantes são vestuário, combustíveis, máquinas e
equipamentos de transporte, materiais de construção, produtos
químicos, alimentos e animais vivos e os parceiros de
importação mais importantes são US 54,2%, Japão 17,9%,
Coréia do Sul 13,7%, Canadá 4,9% (2016). Quão rico é
Bermudas e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $85,700 (2013
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo



relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 11% (2008
estimativa).

Mapa de Bermudas
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Butão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Butão? Vamos começar com

isso: Após a vitória da Grã-Bretanha na guerra Duar de 1865,
a Grã-Bretanha e o Butão assinaram o Tratado de Sinchulu,
segundo o qual o Bhutan receberia um subsídio anual em troca
da cedência de terra para a Índia britânica. Ugyen Wangchuck
- que tinha servido como governante de facto de um Bhutan
cada vez mais unificado e que melhorou as relações com os
britânicos até o final do século XIX - foi nomeado rei em 1907.
Três anos depois, foi assinado um tratado pelo qual os
britânicos concordaram não para interferir nos assuntos internos
do Butão, e Bhutan permitiu que a Grã-Bretanha dirigisse seus
assuntos estrangeiros. Bhutan negociou um acordo semelhante
com a Índia independente depois de 1947. Dois anos depois,
um acordo formal indo-bhutanês retornou a Butão um pequeno
pedaço do território anexado pelos britânicos, formalizou os
subsídios anuais recebidos pelo país e definiu a Índia "
responsabilidades em defesa e relações externas. Sob uma
sucessão de monarcas modernizadores que começaram na
década de 1950, Bhutan se juntou à ONU em 1971 e
continuou lentamente seu engajamento além de suas fronteiras.
Em março de 2005, o rei Jigme Singye Wangchuck revelou o
projeto de constituição do governo - que introduziu grandes
reformas democráticas - e realizou um referendo nacional para
sua aprovação. Em dezembro de 2006, o rei abdicou do trono



a favor de seu filho, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. No
início de 2007, a Índia e o Butão renegociaram seu tratado,
eliminando a cláusula que afirmou que Bhutan seria "guiado por"
a Índia na condução de sua política externa, embora Thimphu
continue a se coordenar estreitamente com Nova Deli. As
eleições para assentar o primeiro parlamento do país foram
concluídas em março de 2008; o rei ratificou o país primeira
constituição em julho de 2008. Bhutan experimentou uma
reviravolta pacífica do poder após eleições parlamentares em
2013, o que resultou na derrota do partido em exercício. A
disposição de cerca de 8.500 refugiados dos mais de 100.000
que fugiram ou foram forçados a sair do Butão na década de
1990 - e que estão alojados em dois campos de refugiados da
ONU no Nepal - permanece sem solução.

Geografia de Butão

Onde no globo é Butão? A
localização deste país é Sul da Ásia, entre a China e a Índia. A
área total de Butão é 38,394 km2, da qual 38,394 km2 é terra.
Então este não é um país grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: principalmente montanhosos com
alguns vales férteis e savana. O ponto mais baixo de Butão é
Drangeme Chhu 97 m, o ponto mais alto Gangkar Puensum
7,570 m de. E o clima é variam; tropical nas planícies do sul;



Invernos frescos e verões quentes em vales centrais; Invernos
severos e verões frescos no Himalaia.

Habitantes de Butão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Butão. O número é: 758,288 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Ngalop
(também conhecido como Bhote) 50% Nepalês étnico 35%
(inclui Lhotsampas - uma de várias etnias nepalesas), tribos
indígenas ou migrantes 15%. Quais são os idiomas em Butão?
Sharchhopka 28%, Dzongkha (oficial) 24%, Lhotshamkha
22%, outros 26% (inclui línguas estrangeiras) (2005 est.). E as
religiões: Budismo Lamaistic 75,3%, Hinduísmo com influência
indígena e nepalesa 22,1%, outros 2,6% (2005 est.). Quantos
anos as pessoas estão em média? 27.6 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 70.6 ano. Onde
as pessoas vivem em Butão? Aqui: desconhecido. As principais
áreas urbanas de Butão são: Thimphu (capital) 152,000
(2014).

Governo e Economia de Butão
A cidade de Butão é Thimphu e o governo tipo monarquia

constitucional. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 20 distritos (dzongkhag, singular e plural);
Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha,
Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi,
Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse,



Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang,. Em relação à economia
de Butão, produtos industriais importantes são cimento de ovos
, produtos de madeira, frutas processadas, bebidas alcoólicas,
carboneto de cálcio, turismo. Produtos agrícolas importantes
são arroz, milho, raízes, cítricos; produtos lácteos,. As
commodities de exportação mais importantes são eletricidade
(para a Índia), ferrosilício, cimento, cardamomo, carboneto de
cálcio, barras / barras de aço, dolomita, gipsita e os parceiros
de exportação mais importantes são Índia 95,7% (2016). As
commodities de importação mais importantes são combustíveis
e lubrificantes, aviões, máquinas e peças, arroz, veículos
automóveis e os parceiros de importação mais importantes são
Índia 91,1% (2016). Quão rico é Butão e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $8,700 (2017 estimativa). Este é um número
bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 13.3%
(2012 estimativa).

Mapa de Butão
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Bolívia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bolívia? Vamos começar

com isso: A Bolívia, com o nome do lutador da independência,
Simão Bolívar, partiu do domínio espanhol em 1825; Grande
parte da sua história subsequente consistiu em uma série de
golpes e contra-ataques, com o último golpe ocorrido em
1978. O governo civil democrata foi estabelecido em 1982,
mas os líderes enfrentaram problemas difíceis de pobreza
profunda, agitação social e produção de drogas ilegais . Em
dezembro de 2005, os bolivianos elegeram o presidente do
Movimento Rumo ao socialismo, Evo Morales - pela margem
mais ampla de qualquer líder desde a restauração do governo
civil em 1982 - depois de assumir a promessa de mudar a
classe política tradicional do país e capacitar os pobres,
indígenas maioria. Em dezembro de 2009 e outubro de 2014, o
presidente Morales ganhou facilmente a reeleição. Seu partido
manteve o controle do poder legislativo do governo, o que lhe
permitiu continuar seu processo de mudança. Em fevereiro de
2016, Morales perdeu um referendo para aprovar uma emenda
constitucional que lhe permitiria competir nas eleições
presidenciais de 2019. Apesar da perda, Morales já foi
escolhido por seu partido para correr novamente em 2019,
através de um método ainda não determinado para que ele
apareça na cédula.

Geografia de Bolívia



Onde no globo é Bolívia? A localização
deste país é América do Sul central, sudoeste do Brasil. A área
total de Bolívia é 1,098,581 km2, da qual 1,083,301 km2 é
terra. Então, este é um país muito grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: montanhas de
Andes, muito úmidas e semi-áridas , com um planalto de
montanhas (Altiplano), colinas, planícies de planície da Bacia
Amazônica. O ponto mais baixo de Bolívia é Rio Paraguai 90
m, o ponto mais alto Nevado Sajama 6,542 m de. E o clima é
varia de altitude; úmidos e tropicais para as.

Habitantes de Bolívia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bolívia. O número é: 11,138,234 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
mestiço (descendentes brancos e ameríndios) 68%, indígenas
20%, branco 5%, cholo / chola 2%, preto 1%, outros 1%, não
especificados 3%; 44% dos entrevistados indicaram sentir
parte de algum grupo indígena, predominantemente quechua ou
aymara. Quais são os idiomas em Bolívia? espanhol (oficial)
60,7%, quechua (oficial) 21,2%, Aymara (oficial) 14,6%,



línguas estrangeiras 2,4%, Guarani (oficial) 0,6%, outros línguas
nativas 0,4%, nenhum 0,1%. E as religiões: católico romano
76,8%, evangélico e pentecostal 8,1%, protestante 7,9%, outro
1,7%, nenhum 5,5% (2012 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 24.3 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 69.5 ano. Onde as pessoas vivem
em Bolívia? Aqui: uma planície de grande altitude a oeste entre
duas cordilhe dos Andes, conhecida como o Altiplano, é a área
focal da maior parte da população; um padrão de assentamento
denso também é encontrado dentro e ao redor da cidade de
Santa Cruz, localizada no lado leste dos Andes. As principais
áreas urbanas de Bolívia são: Santa Cruz 2.107 milhões; LA
PAZ (capital) 1,816 milhões; Cochabamba 1,24 milhões; Sucre
(capital constitucional) 372,000 (2015).

Governo e Economia de Bolívia
A cidade de Bolívia é La Paz (capital administrativa); Sucre

(capital constitucional [legislativo e judicial]) e o governo tipo
república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 9 departamentos (departamentos, singular -
departamento); Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz,
Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija. Em relação à
economia de Bolívia, produtos industriais importantes são
mineração, fundição, petróleo, alimentos e bebidas, tabaco,
artesanato, vestuário, jóias. Produtos agrícolas importantes são
Soja, quinoa, castanha do Brasil, cana de açúcar, café, milho,
arroz, batatas, chia, coca. As commodities de exportação mais



importantes são gás natural, prata, zinco, chumbo, lata, ouro,
quinoa, soja e produtos de soja e os parceiros de exportação
mais importantes são Brasil 19,3%, US 13,6%, Argentina
11,4%, Colômbia 8,8%, China 6,8%, Japão 5,9 %, Coréia do
Sul 5,4%, Peru 4,8%, Bélgica 4,6% (2016). As commodities
de importação mais importantes são máquinas, produtos
petrolíferos, veículos, ferro e aço, plásticos e os parceiros de
importação mais importantes são China 19,9%, Brasil 17,5%,
Argentina 10,5%, US 9,8%, Peru 6,9%, Japão 4,9%, Chile
4,1% (2016). Quão rico é Bolívia e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $7,500 (2017 estimativa). Este é um número bastante
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 38.6%.

Mapa de Bolívia
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Bósnia e Herzegovina - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bósnia e Herzegovina?

Vamos começar com isso: A Bósnia e Herzegovina declarou a
soberania em outubro de 1991 e a independência da ex-
Jugoslávia em 3 de março de 1992, após um referendo
boicotado por serbios étnicos. Os sérvios da Bósnia - apoiados
pela vizinha Sérvia e Montenegro - responderam com
resistência armada visando dividir a república ao longo de linhas
étnicas e juntar-se a áreas sérvias para formar uma "Grande
Sérvia". Em março de 1994, os bósnios e croatas reduziram o
número de facções em guerra de três a dois, assinando um
acordo que criou uma Federação Conjunta Bósnia-Croata da
Bósnia e Herzegovina. Em 21 de novembro de 1995, em
Dayton, Ohio, as partes em conflito rubricaram um acordo de
paz que terminou três anos de conflitos civis interétnicos (o
acordo final foi assinado em Paris em 14 de dezembro de
1995). Os acordos de paz de Dayton mantiveram a Bósnia e
Herzegovina " as fronteiras internacionais e criou um governo
multiétnico e democrático encarregado de conduzir a política
externa, diplomática e fiscal. Também foi reconhecido um
segundo nível de governo, composto por duas entidades de
tamanho aproximadamente igual: a Federação
predominantemente bosnio-bósnia-croata da Bósnia-
Herzegovina e a República da Rússia (RS), predominantemente
siderúrgica da Bósnia. Os governos da Federação e RS são



responsáveis por supervisionar a maioria das funções
governamentais. Além disso, os Acordos de Dayton
estabeleceram o Escritório do Alto Representante para
supervisionar a implementação dos aspectos civis do acordo. O
Conselho de Implementação da Paz, em sua conferência em
Bona, em 1997, também deu ao Alto Representante a
autoridade para impor legislação e remover funcionários, os
chamados "Poderes de Bonn". Uma Força internacional de
manutenção da paz liderada pela OTAN (IFOR) de 60 mil
soldados reunidos em 1995 foi sucedida ao longo do tempo
por uma Força de Estabilização (SFOR) menor e liderada pela
OTAN. Em 2004, as tropas de paz da União Europeia (Eufor)
substituíram a SFOR. Atualmente, a Eufor envolve cerca de
600 soldados no teatro em uma assistência de segurança e
capacidade de treinamento.

Geografia de Bósnia e Herzegovina

Onde no globo é Bósnia e
Herzegovina? A localização deste país é Europa do Sudeste, na
fronteira com o Mar Adriático e a Croácia. A área total de
Bósnia e Herzegovina é 51,197 km2, da qual 51,187 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos



descrever o terreno do país? Desta forma: montanhas e vales
costeiros. O ponto mais baixo de Bósnia e Herzegovina é Mar
Adriático 0 m, o ponto mais alto Maglic 2,386 m de. E o clima
é de verões quentes e invernos frios; As áreas de alta elevação
têm verões curtos e quentes e invernos longos e severos;
Invernos suaves e chuvosos ao longo das.

Habitantes de Bósnia e Herzegovina
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bósnia e Herzegovina. O número é: 3,856,181 (7/2017
estimativa). Portanto, esta não é uma população muito grande.
Quem mora aqui? Bosniak 50.1%, Serb 30.8%, Croat 15.4%,
outros 2.7%, não declarado / sem resposta 1%. Quais são os
idiomas em Bósnia e Herzegovina? Bósnio (oficial) 52,9%,
sérvio (oficial) 30,8%, croata (oficial) 14,6%, outros 1,6%,
sem resposta 0,2% (2013 est.). E as religiões: Muçulmano
50,7%, ortodoxo 30,7%, católico romano 15,2%, ateísmo
0,8% , agnóstico 0,3%, outros 1,2%, não declarado / sem
resposta 1,1% (2013 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 42.1 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 76.9 ano. Onde as pessoas vivem em Bósnia
e Herzegovina? Aqui: as áreas do norte e central do país são os
mais densamente povoados. As principais áreas urbanas de
Bósnia e Herzegovina são: Sarajevo (capital) 318,000 (2015 ).

Governo e Economia de Bósnia e Herzegovina
A cidade de Bósnia e Herzegovina é Sarajevo e o governo



tipo república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 3 divisões administrativas de primeiro orden -
Brcko District (Brcko Distrikt) (étnicamente misturado), a
Federação da Bósnia e Herzegovina (Federacija Bosne i
Hercegovine) (predominantemente bosnio-croata), a República
da Srpska (Republika Srpska) (predominantemente sérvia). Em
relação à economia de Bósnia e Herzegovina, produtos
industriais importantes são aço de gado , carvão, minério de
ferro, chumbo, zinco, manganês, bauxita, alumínio, montagem
de veículos automóveis, têxteis, produtos de tabaco, móveis de
madeira, munições, eletrodomésticos, refinação de petróleo.
Produtos agrícolas importantes são trigo, milho, frutas,
vegetais;. As commodities de exportação mais importantes são
metais, roupas, produtos de madeira e os parceiros de
exportação mais importantes são Alemanha 16,6%, Itália
12,7%, Croácia 11%, Sérvia 9,2%, Eslovênia 9,1%, Áustria
8,2%, Turquia 4,5% (2016). As commodities de importação
mais importantes são máquinas e equipamentos, produtos
químicos, combustíveis, alimentos e os parceiros de importação
mais importantes são Alemanha 12,3%, Itália 11,7%, Sérvia
11,2% , Croácia 9,9%, China 6,8%, Eslovênia 5%, Rússia
4,4%, Turquia 4,3% (2016). Quão rico é Bósnia e Herzegovina
e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $11,400 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de



pobreza: 17.2% (2011 estimativa).
Mapa de Bósnia e Herzegovina
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Botswana - Visão geral:
O que você deve saber sobre Botswana? Vamos começar

com isso: Anteriormente, o protetorado britânico de
Bechuanaland, o Botswana adotou seu novo nome na
independência em 1966. Mais de quatro décadas de liderança
civil ininterrupta, políticas sociais progressivas e investimentos
de capital significativos criaram uma das economias mais
estáveis da África. O Partido Democrata do Botswana no
poder ganhou todas as eleições desde a independência; O
presidente Ian Khama foi reeleito para um segundo mandato
em 2014. A extração de minerais, principalmente a mineração
de diamantes, domina a atividade econômica, embora o turismo
seja um setor crescente devido às práticas de conservação do
país e às extensas reservas naturais. O Botswana tem uma das
taxas mais conhecidas do mundo de infecção por HIV / AIDS,
mas também um dos programas mais progressivos e
abrangentes de África para lidar com a doença.

Geografia de Botswana

Onde no globo é Botswana? A



localização deste país é África do Sul,. A área total de
Botswana é 581,730 km2, da qual 566,730 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: predominantemente planos para
planar suavemente banhos; Deserto do Kalahari no sudoeste.
O ponto mais baixo de Botswana é junção dos rios Limpopo e
Shashe 513 m, o ponto mais alto Montes Tsodilo 1.489 m de.
E o clima é semi-áridos; invernos quentes e verões quentes.

Habitantes de Botswana
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Botswana. O número é: 2,214,858. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Tswana (ou
Setswana) 79%, Kalanga 11%, Basarwa 3%, outros, incluindo
Kgalagadi e branco 7%. Quais são os idiomas em Botswana?
Setswana 77,3%, Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi 3,4%, inglês
(oficial) 2,8%, Zezuru / Shona 2%, Sesarwa 1,7%,
Sembukushu 1,6%, Ndebele 1%, outros 2,8% (2011 est.). E
as religiões: Christian 79,1%, Badimo 4,1%, outros 1,4%
(inclui Baha'i, Hindu, Muçulmano, Rastafari), nenhum 15,2%,
não especificado 0,3% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 24.5 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 63.3 ano. Onde as pessoas vivem
em Botswana? Aqui: população é principalmente concentrada
no leste com uma focar e ao redor do captial de Gaborone, e a
distante cidade centro-leste de Francistown; A densidade



populacional continua baixa em outras áreas do país,
especialmente no Kalahari ao oeste. As principais áreas
urbanas de Botswana são: Gaborone (capital) 247,000 (2014).

Governo e Economia de Botswana
A cidade de Botswana é Gaborone e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 distritos e 6 prefeituras; Central, Chobe,
Francistown, Gaborone, Ghanzi, Jwaneng, Kgalagadi,
Kgatleng, Kweneng, Lobatse, Nordeste, Noroeste, Selebi-
Phikwe, Sudeste, Sul, Sowa Town,. Em relação à economia de
Botswana, produtos industriais importantes são , cobre, níquel,
sal, refrigerante, potássio, carvão, minério de ferro, prata;
processamento de carne bovina; têxteis. Produtos agrícolas
importantes são Gado, sorgo, milho, milho, feijão, girassol,
amendoim. As commodities de exportação mais importantes
são diamantes, cobre, níquel, carbonato de sódio, carne
bovina, têxteis e os parceiros de exportação mais importantes
são Bélgica 18,9%, Índia 15,1%, África do Sul 13,6%,
Namíbia 11,6%, Emirados Árabes Unidos 9,7%, Israel 6,1%,
Singapura 5,6%, Canadá 5% (2016). As commodities de
importação mais importantes são Produtos alimentares,
maquinário, produtos elétricos, equipamentos de transporte,
têxteis, combustíveis e produtos petrolíferos, produtos de
madeira e papel, produtos metálicos e metálicos e os parceiros
de importação mais importantes são Sul da África 64,5%,
Namíbia 10,5%, Canadá 5,6% (2016). Quão rico é Botswana
e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $18,100 (2017



estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 30.3% (2003 estimativa).

Mapa de Botswana
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Brasil - Visão geral:
O que você deve saber sobre Brasil? Vamos começar com

isso: Depois de mais de três séculos sob o governo português,
o Brasil ganhou sua independência em 1822, mantendo um
sistema monárquico de governo até a abolição da escravidão
em 1888 e a subsequente proclamação de uma república pelos
militares em 1889. Os exportadores brasileiros de café
dominaram politicamente o país até O líder populista Getulio
Vargas subiu ao poder em 1930. De longe, o país maior e mais
populoso da América do Sul, o Brasil sofreu mais de meio
século de governo populista e militar até 1985, quando o
regime militar cedeu pacificamente o poder aos governantes
civis. O Brasil continua a buscar o crescimento industrial e
agrícola e o desenvolvimento do seu interior. Tendo superado
com sucesso um período de dificuldades financeiras globais no
final do século 20, O Brasil foi visto como um dos mercados
emergentes mais fortes do mundo e contribuidor para o
crescimento global. A premiação da Copa do Mundo de 2014
e dos Jogos Olímpicos de 2016, o primeiro a ser realizado na
América do Sul, foi visto como simbólico do aumento do país.
No entanto, desde 2013, o Brasil sofreu uma economia cada
vez menor, crescente desemprego e aumento da inflação. O
escândalo político resultou no impeachment da presidente
Dilma Rousseff em maio de 2016, uma convicção que foi
confirmada pelo Senado em agosto de 2016; seu vice-



presidente, Michel Temer, servirá como presidente até 2018,
completando seu segundo mandato. O Brasil tem sido
atormentado por uma economia cada vez menor, crescente
desemprego e aumento da inflação. O escândalo político
resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff em maio
de 2016, uma convicção que foi confirmada pelo Senado em
agosto de 2016; seu vice-presidente, Michel Temer, servirá
como presidente até 2018, completando seu segundo mandato.
O Brasil tem sido atormentado por uma economia cada vez
menor, crescente desemprego e aumento da inflação. O
escândalo político resultou no impeachment da presidente
Dilma Rousseff em maio de 2016, uma convicção que foi
confirmada pelo Senado em agosto de 2016; seu vice-
presidente, Michel Temer, servirá como presidente até 2018,
completando seu segundo mandato.

Geografia de Brasil

Onde no globo é Brasil? A localização
deste país é América do Sul Oriental, na fronteira com o
Oceano Atlântico. A área total de Brasil é 8,515,770 km2, da
qual 8,358,140 km2 é terra. Este é um dos maiores países do
mundo. Como podemos descrever o terreno do país? Desta



forma: principalmente planos para planícies rolando no norte;
algumas planícies, colinas, montanhas e cinto costeiro estreito.
O ponto mais baixo de Brasil é Oceano Atlântico 0 m, o ponto
mais alto Pico da Neblina 2.994 m de. E o clima é
principalmente tropicais, mas temperados no sul,.

Habitantes de Brasil
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Brasil. O número é: 207,353,391 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora
aqui? branco 47,7%, mulato (branco e preto) 43,1%, preto
7,6%, asiático 1,1%, indígena 0,4% (2010 est.). Quais são os
idiomas em Brasil? Português (idioma oficial e mais falado). E
as religiões: Católico romano 64,6%, outro católico 0,4%,
protestante 22,2% (inclui adventista 6,5%, Assembléia de Deus
2,0%, Congregação Cristã do Brasil 1,2%, Reino Universal de
Deus 1,0%, outros Protestantes 11,5%), outros Christian
0,7%, Espírita 2,2%, outros 1,4%, nenhum 8% , não
especificado 0,4% (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 32 ano. Temos que acrescentar que esse número é
a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 74 ano. Onde as pessoas vivem em Brasil?
Aqui: a grande maioria das pessoas vive ao longo, ou
relativamente perto, da costa atlântica no leste; O núcleo da
população está no sudeste, ancorado pelas cidades de São
Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. As principais áreas urbanas de
Brasil são: São Paulo 21.066 milhões; Rio de Janeiro 12,902



milhões; Belo Horizonte 5.716 milhões; Brasília (capital) 4.155
milhões; Fortaleza 3,88 milhões; Recife 3.739 milhões (2015).

Governo e Economia de Brasil
A cidade de Brasil é Brasília Brasília e o governo tipo

República Federal de. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 26 estados (estados, estado singular) e 1
distrito federal (distrito federal); Acre, Alagoas, Amapa,
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Para, Paraíba, Parana, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Em
relação à economia de Brasil, produtos industriais importantes
são têxteis de carne de bovino , sapatos, produtos químicos,
cimento, madeira serrada, minério de ferro, estanho, aço,
aeronaves, veículos a motor e outras peças, outras máquinas e
equipamentos. Produtos agrícolas importantes são Café, soja,
trigo, arroz, milho, cana-de-açúcar, cacau, citrinos;. As
commodities de exportação mais importantes são equipamentos
de transporte, minério de ferro, soja, calçados, café,
automóveis e os parceiros de exportação mais importantes são
China 19%, US 12.6 %, Argentina 7,3%, Holanda 5,6%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas, equipamentos elétricos e de transporte, produtos
químicos, petróleo, peças automotivas, eletrônicos e os
parceiros de importação mais importantes são US 17,6%,
China 16,9%, Argentina 6,7%, Alemanha 6,6%, Coréia do Sul
4,4% (2016) ). Quão rico é Brasil e quão rico são as pessoas



neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $15,500 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 3.7%.

Mapa de Brasil
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Ilhas Virgens Britânicas

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Ilhas Virgens Britânicas. Incluídas são estatísticas selecionadas,
um mapa de visão geral e o mapa detalhado de Ilhas Virgens
Britânicas. Mas vamos começar com a bandeira de país Ilhas

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Virgens Britânicas aqui:
 

Ilhas Virgens Britânicas - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Virgens Britânicas?

Vamos começar com isso: Primeiro habitados por Arawak e
mais tarde por índios caribenhos, as Ilhas Virgens foram
colonadas pelos holandeses em 1648 e depois anexadas pelos
ingleses em 1672. As ilhas eram parte da colônia britânica das
Ilhas Leeward de 1872-1960; eles foram concedidos
autonomia em 1967. A economia está intimamente ligada às
maiores e mais populosas Ilhas Virgens Americanas para o
oeste; O dólar dos EUA é a moeda legal. Em 6 de setembro de
2017, o furacão Irma devastou a ilha de Tortola. Cerca de
80% das estruturas residenciais e comerciais foram destruídas
ou danificadas, as comunicações interromperam e as estradas
locais tornaram-se intransitáveis.

Geografia de Ilhas Virgens Britânicas

Onde no globo é Ilhas Virgens
Britânicas? A localização deste país é Caribe, entre o Mar do
Caribe e o Oceano Atlântico Norte, a leste de Porto Rico. A
área total de Ilhas Virgens Britânicas é 151 km2, da qual 151
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: curvas coralais



relativamente planas; Ilhas vulcânicas íngremes, montanhosas.
O ponto mais baixo de Ilhas Virgens Britânicas é do Mar do
Caribe 0 m, o ponto mais alto Mount Sage 521 m. E o clima é
subtropical; úmido; temperaturas moderadas por bandas de.

Habitantes de Ilhas Virgens Britânicas
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Virgens Britânicas. O número é: 35,015 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Africano / preto 76,3%, Latino 5.5 %, branco 5,4%, misto
5,3%, indiano 2,1%, índio do leste 1,6%, outros 3%, não
especificado 0,8% (2010 est.). Quais são os idiomas em Ilhas
Virgens Britânicas? Inglês (oficial). E as religiões: Protestante
70,2% (Metodista 17,6%, Igreja de Deus 10,4%, Anglicano
9,5%, Adventista do Sétimo Dia 9,0%, Pentecostal 8,2%,
Baptista 7,4%, Igreja do deus do deus do Novo Testamento
6,9%, outros protestantes 1,2%), Católica Romana 8,9%
Testemunha de Jeová 2,5%, Hindu 1,9%, outros 6,2%, nenhum
7,9%, não especificado 2,4% (2010 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 36.5 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 78.8 ano. Onde as pessoas
vivem em Ilhas Virgens Britânicas? Aqui: Uma distribuição
bastante uniforme em todas as ilhas habitadas, com as maiores
ilhas de Tortola , Anegada, Virgin Gorda e Jost Van Dyke, com
as maiores populações. As principais áreas urbanas de Ilhas
Virgens Britânicas são: ROAD TOWN (capital) 13,000



(2014).
Governo e Economia de Ilhas Virgens Britânicas
A cidade de Ilhas Virgens Britânicas é Road Town e o

governo tipo Democracia parlamentar (House of Assembly);
Território ultramarino autônomo da UK. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - nenhum (território ultramarino do
Reino Unido). Em relação à economia de Ilhas Virgens
Britânicas, produtos industriais importantes são turismo de
peixe , indústria ligeira, construção, rum, bloco de concreto,
banco offshore cente. Produtos agrícolas importantes são
frutas, vegetais; gado, aves de capoeira;. As commodities de
exportação mais importantes são rum, peixe fresco, frutas,
animais; cascalho, areia e os parceiros de exportação mais
importantes são desconhecido. As commodities de importação
mais importantes são materiais de construção, automóveis,
alimentos, máquinas e os parceiros de importação mais
importantes são desconhecido. Quão rico é Ilhas Virgens
Britânicas e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $42,300 (2010
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Ilhas Virgens Britânicas
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Brunei - Visão geral:
O que você deve saber sobre Brunei? Vamos começar com

isso: A influência do Sultanato da Brunei atingiu o pico entre os
séculos XV e XVII quando seu controle se estendeu sobre as
áreas costeiras do noroeste de Bornéu e do sul das Filipinas. O
Brunei posteriormente entrou em um período de declínio
provocado por conflitos internos sobre a sucessão real,
expansão colonial das potências européias e pirataria. Em
1888, o Brunei tornou-se um protetorado britânico; A
independência foi alcançada em 1984. A mesma família
governou o Brunei há mais de seis séculos. O Brunei beneficia
de extensos campos de petróleo e gás natural, fonte de um dos
maiores PIBs per capita do mundo. Em 2017, Brunei
comemorou o 50º aniversário da adesão do Sultão Hassanal
Bolkiah ao trono.

Geografia de Brunei

Onde no globo é Brunei? A
localização deste país é Sudeste da Ásia, ao longo da costa
norte da ilha de Bornéu, na fronteira com o Mar da China
Meridional e a Malásia. A área total de Brunei é 5,765 km2, da



qual 5,265 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: planície
litoral quente, úmida e planície chuvosa sobe para montanhas
no leste; Terras baixas montanhosas no oeste. O ponto mais
baixo de Brunei é Mar da China Meridional 0 m, o ponto mais
alto Bukit Pagon 1,850 m. E o clima é tropicais;.

Habitantes de Brunei
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Brunei. O número é: 443,593 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Malaio
65,7%, chinês 10,3%, outro 24% (2016 est.). Quais são os
idiomas em Brunei? Malaio (Bahasa Melayu) ( oficial), ingleses,
dialetos chineses. E as religiões: muçulmanos (oficiais) 78,8%,
cristãos 8,7%, budistas 7,8%, outros (inclui crenças indígenas)
4,7% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
30.2 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 77.3 ano. Onde as pessoas vivem em
Brunei? Aqui: desconhecido. As principais áreas urbanas de
Brunei são: Bandar SERI Begawan (capital) 241,000.

Governo e Economia de Brunei
A cidade de Brunei é Bandar Seri Begawan e o governo

tipo monarquia absoluta ou sultanato. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - 4 distritos (daerah-daerah,
singular - daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong, Tutong,.
Em relação à economia de Brunei, produtos industriais



importantes são petróleo, refinação de petróleo, gás natural
liquefeito, construção, agricultura, transporte. Produtos
agrícolas importantes são Arroz, vegetais, frutas; Frangos,
búfalos de água, gado, cabras, ovos,. As commodities de
exportação mais importantes são combustíveis minerais,
produtos químicos orgânicos e os parceiros de exportação mais
importantes são Japão 36,5%, Coréia do Sul 16,8%, Tailândia
10,6%, Índia 9,8%, Malásia 6,6 %, China 4,6% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
peças de aparelhos mecânicos, combustíveis minerais, veículos
a motor, máquinas elétricas e os parceiros de importação mais
importantes são US 28,4%, Malásia 24%, Singapura 7,1%,
Indonésia 5,7%, Japão 5,3%, China 4,9%, Austrália 4,3%
(2016). Quão rico é Brunei e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$76,700 (2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são
ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Brunei
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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Bulgária. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Bulgária. Mas vamos
começar com a bandeira de país Bulgária aqui:
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Bulgária - Visão geral:
O que você deve saber sobre Bulgária? Vamos começar

com isso: Os búlgaros, uma tribo turca da Ásia Central, se
fundiram com os habitantes eslavos locais no final do século 7
para formar o primeiro estado búlgaro. Nos séculos seguintes,
a Bulgária lutou com o Império Bizantino para afirmar seu lugar
nos Balcãs, mas, no final do século 14, o país foi invadido pelos
turcos otomanos. A Bulgária do Norte alcançou autonomia em
1878 e toda a Bulgária tornou-se independente do Império
Otomano em 1908. Tendo lutado no lado perdedor em ambas
as Guerras Mundiais, a Bulgária caiu dentro da esfera de
influência soviética e se tornou uma República Popular em
1946. A dominação comunista terminou em 1990, quando a
Bulgária realizou suas primeiras eleições multipartidárias desde
a Segunda Guerra Mundial e iniciou o processo contencioso de
avançar para a democracia política e uma economia de
mercado, ao mesmo tempo em que combate a inflação, o
desemprego, a corrupção e o crime.

Geografia de Bulgária



Onde no globo é Bulgária? A
localização deste país é Europa do Sudeste, na fronteira com o
Mar Negro, entre a Romênia e a Turquia. A área total de
Bulgária é 110,879 km2, da qual 108,489 km2 é terra. Então
este não é um país grande. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: principalmente montanhas com terras
baixas no norte e sudeste. O ponto mais baixo de Bulgária é
Mar Negro 0 m, o ponto mais alto Musala 2,925 m de. E o
clima é temperado; Invernos frios e úmidos; verões quentes e
secos.

Habitantes de Bulgária
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Bulgária. O número é: 7,101,510 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Búlgaro 76,9%, turco 8%, romano 4,4%, outros 0,7%
(incluindo russo, armênio e Vlach), outros (desconhecidos)
10% (2011 est.). Quais são os idiomas em Bulgária? Búlgaro
(oficial) 76,8% Turco 8.2%, Romani 3.8%, outros 0.7%, não
especificado 10.5% (2011 est.). E as religiões: Ortodoxo
oriental 59,4%, muçulmano 7,8%, outros (incluindo católicos,



protestantes, ortodoxos apostólicos armênios e judeus) 1,7%,
nenhum 3,7%, não especificado 27,4% (2011 est.). Quantos
anos as pessoas estão em média? 42.7 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 74.7 ano. Onde
as pessoas vivem em Bulgária? Aqui: Um bastante Distribuição
uniforme na maior parte do país, com áreas urbanas atraindo
populações maiores. As principais áreas urbanas de Bulgária
são: Sofia (capital) 1,226 milhões (2015).

Governo e Economia de Bulgária
A cidade de Bulgária é Sofia e o governo tipo República

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 28 províncias (oblasti, singular - oblast); Blagoevgrad,
Burgas, Dobrich, Gabrovo, Haskovo, Kardzhali, Kyustendil,
Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv,
Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Sofia-
Grad (cidade de Sofia), Stara Zagora Targovishte, Varna,
Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol,. Em relação à
economia de Bulgária, produtos industriais importantes são
eletricidade, gás, água; alimentos, bebidas, tabaco; máquinas e
equipamentos, peças automotivas, metais comuns, produtos
químicos, coque, petróleo refinado, combustível nuclear;
centros de terceirização. Produtos agrícolas importantes são
Vegetais, frutas, tabaco, vinho, trigo, cevada, girassol,
beterraba açucareira; gado. As commodities de exportação
mais importantes são vestuário, calçado, ferro e aço, máquinas
e equipamentos, combustíveis, agricultura, tabaco,



componentes informáticos e os parceiros de exportação mais
importantes são Alemanha 13,7%, Itália 9,3%, Romênia 8,8%,
Turquia 7,9%, Grécia 7%, França 4,5% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos; metais e minérios; produtos químicos e plásticos;
combustíveis, minerais e matérias-primas e os parceiros de
importação mais importantes são Alemanha 13,1%, Rússia
8,9%, Itália 7,9%, Romênia 7%, Turquia 6,2%, Grécia 4,8%,
Polônia 4,1% (2016). Quão rico é Bulgária e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $21,600 (2017 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 22% (2015 estimativa).

Mapa de Bulgária
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Burkina Faso

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Burkina Faso. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Burkina Faso. Mas
vamos começar com a bandeira de país Burkina Faso aqui:
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Burkina Faso - Visão geral:
O que você deve saber sobre Burkina Faso? Vamos

começar com isso: Burkina Faso (anteriormente Upper Volta)
obteve a independência da França em 1960. Os golpes
militares repetidos nas décadas de 1970 e 1980 foram seguidos
por eleições multipartidárias no início dos anos 90. O ex-
presidente Blaise Compaore (1987-2014) renunciou no final de
outubro de 2014, na sequência de protestos populares contra
seus esforços para alterar o limite presidencial de dois séculos
da Constituição. Em meados de novembro, um quadro para um
governo interino foi adotado nos termos da Carta Nacional de
Transição. Uma administração provisória, liderada pelo
presidente Michel Kafando e pelo primeiro-ministro Yacouba
Isaac ZIDA, começou a organizar as eleições presidenciais e
legislativas previstas para outubro de 2015, mas estas foram
adiadas durante um golpe de semana atrasado de setembro. As
eleições reprogramadas realizaram-se em 29 de novembro, e
Roch Marc Christian Kabore foi eleito presidente na primeira
rodada. O alto crescimento populacional de Burkina Faso e os
recursos naturais limitados resultam em poucas perspectivas
econômicas para a maioria dos seus cidadãos.

Geografia de Burkina Faso



Onde no globo é Burkina Faso? A
localização deste país é África Ocidental, norte de Gana. A
área total de Burkina Faso é 274,200 km2, da qual 273,800
km2 é terra. Então este é um país bastante grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: sua
maioria, planos para planícies onduladas e dissecadas;
Montanhas no oeste e sudeste. O ponto mais baixo de Burkina
Faso é Mouhoun (Volta Negra) Rio 200 m, o ponto mais alto
Tena Kourou 749 m. E o clima é tropical; Invernos quentes e
secos; Verões quentes e molhados, na.

Habitantes de Burkina Faso
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Burkina Faso. O número é: 20,107,509. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? Mossi 52%, Fulani 8.4%,
Gurma 7%, Bobo 4.9%, Gurunsi 4.6%, Senufo 4.5%, Bissa
3.7%, Lobi 2.4%, Dagara 2.4%, Touareg / Bella 1,9%, Dioula
0,8%, não especificado / sem resposta 0,3%, outros 7,2%
(2010 est.). Quais são os idiomas em Burkina Faso? Francês
(oficial), línguas africanas nativas pertencentes à família
sudanesa faladas por 90% da população. E as religiões:
Muçulmano 61,5%, Católica Romana 23,3%, tradicional /



animista 7,8%, Protestante 6,5%, outra / sem resposta 0,2%,
nenhuma 0,7% (2010 Est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 17.3 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 55.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Burkina Faso? Aqui: a população está concentrada nas partes
central e sul do país; o leste, o norte e o sudoeste estão menos
povoados. As principais áreas urbanas de Burkina Faso são:
Ouagadougou (capital) 2,741 milhões (2015).

Governo e Economia de Burkina Faso
A cidade de Burkina Faso é Ouagadougou e o governo

tipo república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 13 regiões; Boucle du Mouhoun, Cascades,
Centro, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud,
Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central, Sahel, Sud-Ouest.
Em relação à economia de Burkina Faso, produtos industriais
importantes são algodão para gado , bebidas, processamento
agrícola, sabão, cigarros, têxteis, ouro. Produtos agrícolas
importantes são Algodão, amendoim, castanha de caju,
sesamo, sorgo, milho, milho, arroz; pedaços de. As
commodities de exportação mais importantes são ouro,
algodão, gado e os parceiros de exportação mais importantes
são Suíça 65,7%, Índia 6,3%, África do Sul 5,2%, Singapura
4,6% (2016). As commodities de importação mais importantes
são bens de capital, e os parceiros de importação mais
importantes são Produtos alimentares, petróleo China 12,2%,
Cote dIvoire 8,2%, Japão 7,8%, França 7,1%, Países Baixos



4,5%, Espanha 4,2%, Índia 4,1%, Rússia 4% (2016). Quão
rico é Burkina Faso e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $1,900
(2017 estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 40.1% (2009 estimativa).

Mapa de Burkina Faso
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começar com a bandeira de país Myanmar aqui:
 

Myanmar - Visão geral:
O que você deve saber sobre Myanmar? Vamos começar

com isso: Várias cidades-estados ou reinos minoritários étnicos
e minoritários étnicos ocuparam as fronteiras presentes no
século XIX. Durante um período de 62 anos (1824-1886), o
Reino Unido conquistou a Birmânia e incorporou o país em seu
Império indiano. A Birmânia foi administrada como uma
província da Índia até 1937, quando se tornou uma colônia
autônoma separada; Em 1948, a Birmânia alcançou a
independência da Commonwealth britânica. O general NE
WIN dominou o governo de 1962 a 1988, primeiro como
governante militar, então como auto-nomeado presidente e
depois como chefe político. Em resposta ao conflito civil
generalizado, a NE WIN renunciou em 1988, mas, em poucos
meses, os militares esmagaram os protestos dirigidos pelos
estudantes e assumiram o poder. As eleições legislativas
multipartidárias em 1990 resultaram no principal partido da
oposição - a Liga Nacional pela Democracia (NLD) -
ganhando uma vitória esmagadora. Em vez de entregar o poder,
a junta colocou o líder da NLD (e o premiado Nobel da Paz
1991), AUNG SAN SUU KYI sob prisão domiciliar de 1989
a 1995, 2000 a 2002 e de maio de 2003 a novembro de 2010.
No final de setembro de 2007, a decisão A junta reprimiu
brutalmente os protestos sobre o aumento dos preços dos



combustíveis liderados por ativistas prodemocráticos e monges
budistas, matando um número desconhecido de pessoas e
prendendo milhares por participar das manifestações. No início
de maio de 2008, a Birmânia foi atingida pelo ciclone Nargis,
que deixou mais de 138 mil mortos e dezenas de milhares de
pessoas feridas e desabrigadas. Apesar desta tragédia, a junta
procedeu com seu referendo constitucional de maio, o primeiro
voto na Birmânia desde 1990. Eleições legislativas realizadas
em novembro de 2010, que a NLD boicotou e foram
consideradas falhas por muitos na comunidade internacional, viu
o governo Union Solidarity and Development Party conquistar
mais de 75% dos assentos contestados. O legislador nacional
se reuniu em janeiro de 2011 e selecionou o ex-primeiro-
ministro Thein SEIN como presidente. Embora a grande
maioria dos nomeados a nível nacional nomeados por Thein
SEIN fossem ex-oficiais militares, o governo iniciou uma série
de reformas políticas e econômicas levando a uma abertura
substancial do país isolado há muito tempo. Essas reformas
incluíram a liberação de centenas de prisioneiros políticos,
assinando um cessar-fogo nacional com vários grupos armados
étnicos do país, buscando reformas legais e reduzindo
gradualmente restrições à liberdade de imprensa, associação e
sociedade civil. Pelo menos em parte devido a essas reformas,
AUNG SAN SUU KYI foi eleito para o legislativo nacional em
abril de 2012 e tornou-se presidente do Comitê de Estado de
Direito e Tranquilidade. A Birmânia serviu como presidente da
Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) para
2014. Em uma eleição legislativa nacional falha, mas muito



credível, em novembro de 2015 com mais de 90 partidos
políticos, a NLD novamente ganhou uma vitória esmagadora.
Usando sua esmagadora maioria em ambas as câmaras do
parlamento, a NLD elegeu HTIN KYAW, confidente de
AUNG SAN SUU KYI e apoiante de longa data da NLD,
como presidente. O primeiro governo civil eleito de
credibilidade da Birmânia depois de mais de cinco décadas de
ditadura militar foi jurado em 30 de março de 2016. Em uma
eleição legislativa nacional falho, mas muito credível em
novembro de 2015 com mais de 90 partidos políticos, a NLD
novamente ganhou uma vitória esmagadora. Usando sua
esmagadora maioria em ambas as câmaras do parlamento, a
NLD elegeu HTIN KYAW, confidente de AUNG SAN SUU
KYI e apoiante de longa data da NLD, como presidente. O
primeiro governo civil eleito de credibilidade da Birmânia
depois de mais de cinco décadas de ditadura militar foi jurado
em 30 de março de 2016. Em uma eleição legislativa nacional
falho, mas muito credível em novembro de 2015 com mais de
90 partidos políticos, a NLD novamente ganhou uma vitória
esmagadora. Usando sua esmagadora maioria em ambas as
câmaras do parlamento, a NLD elegeu HTIN KYAW,
confidente de AUNG SAN SUU KYI e apoiante de longa data
da NLD, como presidente. O primeiro governo civil eleito de
credibilidade da Birmânia depois de mais de cinco décadas de
ditadura militar foi jurado em 30 de março de 2016.

Geografia de Myanmar



Onde no globo é Myanmar? A
localização deste país é Ásia do Sudeste, na fronteira com o
Mar de Andamã e a Baía de Bengala, entre Bangladesh e
Tailândia. A área total de Myanmar é 676,578 km2, da qual
653,508 km2 é terra. Então este é um país bastante grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
planícies centrais cercadas por terras altas e escarpadas. O
ponto mais baixo de Myanmar é Mar de Andamã / Baía de
Bengala 0 m, o ponto mais alto Gamlang Razi 5.870 m de. E o
clima é monção tropical; verões turvos, chuvosos, quentes e
úmidos (monção sudoeste, de junho a setembro); menos
nublado, escassas chuvas, temperaturas amenas, menor
umidade durante o inverno (monção do nordeste, dezembro a
abril).

Habitantes de Myanmar
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Myanmar. O número é: 55,123,814. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? Burman (Bamar) 68%, Shan
9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Chinês 3%, Indiano 2%, Mon
2%, outros 5%. Quais são os idiomas em Myanmar? Birmânia
(oficial). E as religiões: Budista 87,9%, Christian 6,2%,



muçulmano 4,3%, animista 0,8%, hindu 0,5%, outros 0,2%,
nenhum 0,1%. Quantos anos as pessoas estão em média? 28.2
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 68.2 ano. Onde as pessoas vivem em Myanmar? Aqui:
População concentrada ao longo das áreas costeiras e em
proximidade geral às margens do rio Irrawaddy; O extremo
norte é relativamente subpoblado. As principais áreas urbanas
de Myanmar são: Rangoon (Yangon) (capital) 4.802 milhões;
Mandalay 1,167 milhões; Nay Pyi Taw 1,03 milhões (2015).

Governo e Economia de Myanmar
A cidade de Myanmar é Rangoon (Yangon); Nota: Nay Pyi

Taw é a capital administrativa e o governo tipo República
parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 7 regiões (taing-myar, singing-taing), 7 estados (pyi ne-myar,
singular-pyi ne), 1 território sindicalizado. Em relação à
economia de Myanmar, produtos industriais importantes são
processamento agrícola de madeira ; produtos de madeira e
madeira; cobre, lata, tungstênio, ferro; cimento, materiais de
construção; produtos farmacêuticos; fertilizante; petróleo e gás
natural; vestuário; jade e gemas. Produtos agrícolas importantes
são arroz, legumes, feijão, gergelim, amendoim; cana de açúcar;
Peixe e produtos à base de peixe;. As commodities de
exportação mais importantes são gás natural; produtos de
madeira; pulsos e feijão; peixe; arroz; roupas; minerais,
incluindo jade e gemas e os parceiros de exportação mais
importantes são China 40,6%, Tailândia 19,1%, Índia 8,8%,



Singapura 7,6%, Japão 5,7% (2016). As commodities de
importação mais importantes são ; produtos petrolíferos;
fertilizante; plásticos; máquinas; Equipamento de transporte;
cimento, materiais de construção; produtos alimentícios? óleo
comestível e os parceiros de importação mais importantes são
China 33,9%, Singapura 14,3%, Tailândia 12,5%, Japão 7,9%,
Índia 6,9%, Malásia 4,3% (2016). Quão rico é Myanmar e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $6,300 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 25.6% (2016 estimativa).

Mapa de Myanmar
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visão geral e o mapa detalhado de Burundi. Mas vamos
começar com a bandeira de país Burundi aqui:
 

Burundi - Visão geral:
O que você deve saber sobre Burundi? Vamos começar

com isso: Burundi é um país pequeno na África Oriental,
limitado pela Tanzânia, Ruanda e Lago Tanganica. Burundi
ganhou sua independência da Bélgica em 1962. Grande parte
de sua história tem sido turbulenta, e o primeiro presidente
democraticamente eleito de Burundi foi assassinado em outubro
de 1993, após apenas 100 dias no cargo. O acordo de Arusha,
negociado internacionalmente, encerrou a guerra civil de 1993-
2005, preparando o caminho para uma nova constituição e as
eleições de 2005. Pierre Nkurunziza foi eleito presidente em
2005 e 2010 e novamente em uma polêmica eleição em 2015.
Burundi continua a enfrentar muitos desafios políticos e
econômicos.

Geografia de Burundi

Onde no globo é Burundi? A
localização deste país é África Central, leste da República



Democrática do Congo, oeste da Tanzânia. A área total de
Burundi é 27,830 km2, da qual 25,680 km2 é terra. Então este
não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: montanhosas e montanhosas, caindo para
um planalto no leste, algumas planícies. O ponto mais baixo de
Burundi é Lago Tanganyika 772 m, o ponto mais alto Heha
2,670 m de. E o clima é equatorial; alto planalto com variação
de altitude considerável (772 m a 2.670 m acima do nível do
mar); a temperatura média anual varia com a altitude de 23 a
17 graus Celsius, mas geralmente é moderada, já que a altitude
média é de cerca de 1.700 m; a precipitação média anual é de
cerca de 150 cm; Duas estações secas (de fevereiro a maio e
setembro a novembro) e duas estações secas (de junho a
agosto e dezembro a janeiro).

Habitantes de Burundi
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Burundi. O número é: 11,466,756. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Hutu (Bantu) 85%,
Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeus 3.000, Sul-
asiáticos 2.000. Quais são os idiomas em Burundi? Kirundi
29.7% (oficial), Kirundi e outra língua 9,1%, francês (oficial) e
francês e outra língua 0,3%, swahili e swahili e outra língua
0,2% (ao longo do Lago Tanganyika e na área de Bujumbura),
inglês (oficial) e inglês e outra língua 0,06%, mais de 2 línguas
3,7%, não especificado 56,9%. E as religiões: Católica
Romana 62,1%, Protestante 23,9% (inclui adventista 2,3% e
outros protestantes 21,6%), muçulmano 2,5%, outros 3,6%,



não especificado 7,9% (2008 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 17 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 60.9 ano. Onde as pessoas vivem
em Burundi? Aqui: Um dos países mais populosos da África; as
concentrações tendem a ser no norte e ao longo da costa norte
do lago Tanganyika, no oeste; a maioria das pessoas vive em
fazendas perto de áreas de solo vulcânico fértil. As principais
áreas urbanas de Burundi são: Bujumbura (capital) 751,000
(2015).

Governo e Economia de Burundi
A cidade de Burundi é Bujumbura e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 18 províncias; Bubanza, Bujumbura Mairie,
Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi,
Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro,
Ngozi, Rumonge, Rutana, Ruyigi,. Em relação à economia de
Burundi, produtos industriais importantes são bens de consumo
leves (açúcar, sapatos, sabão, cerveja); Cimento, montagem de
componentes importados; construção de obras públicas;
processamento de alimentos. Produtos agrícolas importantes
são café, algodão, chá, milho, feijão, sorgo, batata doce,
banana, mandioca (mandioca, tapioca); carne bovina, leite,
esconde. As commodities de exportação mais importantes são
café, chá, açúcar, algodão, esconde e os parceiros de
exportação mais importantes são República Democrática do
Congo 30,6%, Emirados Árabes Unidos 15,7%, Quênia



14,5%, Ruanda 7,2% (2016). As commodities de importação
mais importantes são bens de capital, produtos petrolíferos,
gêneros alimentícios e os parceiros de importação mais
importantes são China 13,3%, Índia 13%, Tanzânia 8,6%,
Arábia Saudita 7,9%, Quénia 7,5%, Emirados Árabes Unidos
5,2%, Uganda 5% (2016). Quão rico é Burundi e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $800 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 64.6% (2014 estimativa).

Mapa de Burundi
 



Nós recomendamos

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203


Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Camboja

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Camboja. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Camboja. Mas vamos
começar com a bandeira de país Camboja aqui:
 

Camboja - Visão geral:
O que você deve saber sobre Camboja? Vamos começar

com isso: A maioria dos cambojanos se consideram Khmers,
descendentes do Império de Angkor, que se espalharam por
grande parte do Sudeste Asiático e atingiram seu zênite entre os

http://mapsguides.com/


séculos X e XIII. Ataques do Thai e Cham (do atual Vietnã)
enfraqueceram o império, iniciando um longo período de
declínio. O rei colocou o país sob proteção francesa em 1863,
e tornou-se parte da Indochina francesa em 1887. Após a
ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, o Camboja
ganhou total independência da França em 1953. Em abril de
1975, após uma luta de sete anos, comunista As forças do
Khmer Rouge capturaram Phnom Penh e evacuaram todas as
cidades e cidades. Pelo menos 1,5 milhão de cambojanos
morreram de execução, dificuldades forçadas ou fome durante
o regime do Khmer Vermelho sob POL POT. Uma invasão
vietnamita de dezembro de 1978 levou o Khmer Rouge ao
campo, começou uma ocupação vietnamita de 10 anos, e tocou
quase 13 anos de guerra civil. Os Acordos de Paz de Paris de
1991 exigiram eleições democráticas e um cessar-fogo, que
não foi totalmente respeitado pelo Khmer Vermelho. As
eleições patrocinadas pela ONU em 1993 ajudaram a restaurar
alguma aparência de normalidade sob um governo de coalizão.
A luta da Factional em 1997 terminou o primeiro governo de
coalizão, mas uma segunda rodada de eleições nacionais em
1998 levou à formação de outro governo de coalizão e renovou
a estabilidade política. Os elementos remanescentes do Khmer
Vermelho se renderam no início de 1999. Alguns dos líderes
sobreviventes do Khmer Vermelho foram julgados ou estão em
julgamento por crimes contra a humanidade por um tribunal
híbrido da ONU-Cambodi, apoiado pela assistência
internacional. As eleições em julho de 2003 foram relativamente
pacíficas, mas demorou um ano de negociações entre os



partidos políticos em disputa antes de formar um governo de
coalizão. Em outubro de 2004, o rei Norodom Sihanouk
abdicou do trono e seu filho, o príncipe Norodom Sihamoni, foi
selecionado para sucedê-lo. As eleições locais mais recentes
(Conselho Común) foram realizadas no Camboja em 2012,
com pouca violência pré-eleitoral que precedeu as eleições
anteriores. As eleições nacionais em julho de 2013 foram
contestadas, com a oposição - o Partido Cambojano do
Resgate Nacional (CNRP) - boicotando a Assembléia
Nacional. O impasse político terminou quase um ano depois,
com o CNRP concordando em entrar no parlamento em troca
dos compromissos do partido no governo com reformas
eleitorais e legislativas. O CNRP ganhou novos ganhos nas
eleições municipais locais em junho de 2017, acelerando a
reunião dos esforços do primeiro-ministro Hun SEN para
marginalizar o CNRP antes das eleições nacionais em 2018.
Hun Sen prendeu o presidente da CNRP, Kem Sokha, em
setembro de 2017 e posteriormente dissolveu o CNRP em
novembro de 2017 e proibiu seus líderes de participarem da
política por pelo menos cinco anos. Os assentos da CNRP na
Assembléia Nacional foram redistribuídos para partidos de
oposição menores e mais flexíveis.

Geografia de Camboja



Onde no globo é Camboja? A
localização deste país é Ásia do Sudeste, na fronteira com o
Golfo da Tailândia, entre a Tailândia, o Vietnã e Laos. A área
total de Camboja é 181,035 km2, da qual 176,515 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
baixa, planícies planas; montanhas no sudoeste e no norte. O
ponto mais baixo de Camboja é Golfo da Tailândia 0 m, o
ponto mais alto Phnum Aoral 1,810 m de. E o clima é ; estação
chuvosa, monzônica (maio a novembro); estação seca
(dezembro a abril); pequena variação sazonal da temperatura.

Habitantes de Camboja
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Camboja. O número é: 16,204,486. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Khmer 97,6%,
Cham 1,2%, chinês 0,1%, vietnamita 0,1%, outros 0,9% (2013
est.). Quais são os idiomas em Camboja? Khmer (oficial)
96,3%, outros 3,7% (2008 est.). E as religiões: Budista (oficial)
96,9%, muçulmano 1,9% Christian 0,4%, outros 0,8% (2008
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 25.3 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais



nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
64.9 ano. Onde as pessoas vivem em Camboja? Aqui:
População concentrada no sudeste, particularmente em e ao
redor da capital de Phnom Penh; A distribuição adicional está
ligada de perto aos rios Tonle Sap e Mekong. As principais
áreas urbanas de Camboja são: Phnom PENH (capital) 1.731
milhões (2015).

Governo e Economia de Camboja
A cidade de Camboja é Phnom Penh e o governo tipo

monarquia constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - 24 províncias (khett, singular e
plural) e 1 município (krong, singular e plural). Em relação à
economia de Camboja, produtos industriais importantes são ,
vestuário, construção Moinhos de arroz, pesca, madeira e
produtos de madeira, borracha, cimento, gem mineração,
têxteis. Produtos agrícolas importantes são Arroz, borracha,
milho, legumes, castanha de caju, mandioca, sicaria. As
commodities de exportação mais importantes são vestuário,
madeira, borracha, arroz, peixe, tabaco, footwea e os parceiros
de exportação mais importantes são US 21,3%, Reino Unido
9,4%, Alemanha 9% , Japão 8,2%, Canadá 6,5%, China 6%,
Tailândia 4,2%, Espanha 4% (2016). As commodities de
importação mais importantes são produtos petrolíferos,
cigarros, ouro, materiais de construção, máquinas, veículos
automóveis, produtos farmacêuticos e os parceiros de
importação mais importantes são China 35,3%, Tailândia
14,8%, Vietnã 11 %, Singapura 4,4%, Japão 4,1%, Hong
Kong 4% (2016). Quão rico é Camboja e quão rico são as



pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $4,000 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 17.7%
(2012 estimativa).

Mapa de Camboja
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Camarões

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Camarões. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Camarões. Mas vamos
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começar com a bandeira de país Camarões aqui:
 

Camarões - Visão geral:
O que você deve saber sobre Camarões? Vamos começar

com isso: Os camarões franceses tornaram-se independentes
em 1960 como a República dos Camarões. No ano seguinte, a
porção sul da vizinha Camarões britânicos votou em fusão com
o novo país para formar a República Federal dos Camarões.
Em 1972, uma nova constituição substituiu a federação por um
Estado unitário, a República Unida dos Camarões. O país
geralmente tem estabilidade, o que permitiu o desenvolvimento
da agricultura, estradas e ferrovias, bem como uma indústria do
petróleo. Apesar do lento movimento em direção à reforma
democrática, o poder político permanece firmemente nas mãos
do presidente Paul BIYA.

Geografia de Camarões

Onde no globo é Camarões? A
localização deste país é África Central, na fronteira com o Bight
de Biafra, entre Guiné Equatorial e Nigéria. A área total de



Camarões é 475,440 km2, da qual 472,710 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: diversificado, com planície
costeira no sudoeste, planalto dissecado no centro, montanhas
no oeste, planícies no norte. O ponto mais baixo de Camarões
é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Fako no Mont
Cameroun 4,045 m. E o clima é varia com o terreno, do
tropical ao longo da costa até o semi-árido e quente no norte.

Habitantes de Camarões
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Camarões. O número é: 24,994,885. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? Camarões Highlanders 31%,
Equatorial Bantu 19%, Kirdi 11%, Fulani 10%, North Bantu
8%, Nigritic Oriental 7% , outros africanos 13%, não africanos
menos de 1%. Quais são os idiomas em Camarões? 24
principais grupos de língua africana, inglês (oficial), francês
(oficial). E as religiões: Católico romano 38,4%, protestante
26,3%, outro cristão 4,5%, muçulmano 20,9%, animista 5,6%,
outro 1%, não crente 3,2% (2005 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 18.5 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 59 ano. Onde as pessoas vivem
em Camarões? Aqui: População concentrada no oeste e ao
norte, com o interior do país pouco povoado. As principais
áreas urbanas de Camarões são: Yaounde (capital) 3,066
milhões; Douala 2.943 milhões (2015).



Governo e Economia de Camarões
A cidade de Camarões é Yaounde e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 regiões (regiões, região singular);
Adamaoua, Centro, Oriente (Est), Extremo Norte (Extremo
Norte), Littoral, Norte (Norte), Noroeste (Nord-Ouest), Oeste
(Oeste), Sul (Sud), Sudoeste (Sud-Ouest ). Em relação à
economia de Camarões, produtos industriais importantes são
produção e refinação de petróleo, produção de alumínio,
processamento de alimentos, bens de consumo leve, têxteis,
madeira, repai. Produtos agrícolas importantes são Café,
cacau, algodão, borracha, bananas, oleaginosas, grãos,
mandioca (mandioca, tapioca); gado; Timbe. As commodities
de exportação mais importantes são petróleo bruto e produtos
petrolíferos, madeira, cacau, alumínio, café, algodão e os
parceiros de exportação mais importantes são Países Baixos
21%, Índia 11,3%, Itália 11%, China 8%, Espanha 6,7%,
França 5,9% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas, equipamentos elétricos,
equipamentos de transporte, combustível, alimentos e os
parceiros de importação mais importantes são China 17,8%,
Nigéria 12%, França 11%, Tailândia 4,6%, Togo 4,5 %
(2016). Quão rico é Camarões e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $3,400 (2017 estimativa). Este é um número muito
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante



- população abaixo da linha de pobreza: 30% (2001
estimativa).

Mapa de Camarões
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Canadá

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Canadá. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Canadá. Mas vamos
começar com a bandeira de país Canadá aqui:
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Canadá - Visão geral:
O que você deve saber sobre Canadá? Vamos começar

com isso: Uma terra de vastas distâncias e ricos recursos
naturais, o Canadá tornou-se um domínio autônomo em 1867,
mantendo laços com a coroa britânica. O Canadá repatriou sua
constituição do Reino Unido em 1982, separando um laço
colonial final. A nível econômico e tecnológico, a nação
desenvolveu-se em paralelo com os EUA, seu vizinho do sul
em toda a fronteira internacional mais longa do mundo. O
Canadá enfrenta os desafios políticos de atender às demandas
públicas de melhorias de qualidade nos cuidados de saúde,
educação, serviços sociais e competitividade econômica, bem
como responder às preocupações particulares de Quebec
predominantemente francófono. O Canadá também pretende
desenvolver seus diversos recursos energéticos, mantendo seu
compromisso com o meio ambiente.

Geografia de Canadá

Onde no globo é Canadá? A localização
deste país é Norte da América do Norte, na fronteira com o



Oceano Atlântico Norte, a leste, Oceano Pacífico Norte, a
oeste, eo Oceano Ártico, ao norte, ao norte da conterminous
US. A área total de Canadá é 9,984,670 km2, da qual
9,093,507 km2 é terra. Este é um dos maiores países do
mundo. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: principalmente planícies com montanhas no oeste, terras
baixas no sudeste. O ponto mais baixo de Canadá é Oceano
Atlântico 0 m, o ponto mais alto Mount Logan 5.959 m. E o
clima é varia de temperado no Sul a subártico e ártico no norte.

Habitantes de Canadá
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Canadá. O número é: 35,623,680 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Canadense
32,2%, inglês 19,8%, francês 15,5%, escocês 14,4%, irlandês
13,8%, alemão 9,8%, italiano 4,5%, chinês 4,5 %, Indiano
norte-americano 4,2%, outros 50,9%. Quais são os idiomas
em Canadá? inglês (oficial) 58,7%, francês (oficial) 22%,
Punjabi 1,4%, italiano 1,3%, espanhol 1,3%, alemão 1,3%,
cantonense 1,2%, tagalog 1,2%, árabe 1,1%, outros 10,5%
(2011 est.). E as religiões: Católica 39% (inclui católico romano
38,8%, outros católicos .2%), protestante 20,3% (inclui Igreja
unida 6,1%, 5% anglicanos, Batista 1,9%, luterano 1,5%, 1,5%
pentecostal, Presbiteriano 1,4%, outro Protestante 2,9 %),
Ortodoxo 1,6%, outro cristão 6,3%, muçulmano 3,2%, hindu
1,5%, sikh 1,4%, budista 1,1%, judeu 1%, outros 0,6%,
nenhum 23,9% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 42.2 ano. Temos que acrescentar que esse número é a



mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 81.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Canadá? Aqui: grande maioria dos canadenses estão
posicionados em uma banda descontínua dentro de
aproximadamente 300 km da fronteira sul com os Estados
Unidos; a província mais povoada é o Ontário, seguido por
Quebec e British Columbia. As principais áreas urbanas de
Canadá são: Toronto 5.993 milhões; Montreal 3.981 milhões;
Vancouver 2,485 milhões; Calgary 1.337 milhões; Ottawa
(capital) 1,326 milhões; Edmonton 1,272 milhões (2015).

Governo e Economia de Canadá
A cidade de Canadá é Ottawa e o governo tipo

Democracia parlamentar federal (Parlamento do Canadá) sob
uma monarquia constitucional; um reino da Commonwealth.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 10
províncias e 3 territórios; Alberta, British Columbia, Manitoba,
New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Territórios do
Noroeste, Nova Escócia, Nunavut, Ontário, Prince Edward
Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon,. Em relação à
economia de Canadá, produtos industriais importantes são
equipamentos de transporte, produtos químicos, minerais
processados e não transformados, produtos alimentares,
produtos de madeira e papel, produtos de peixe, petróleo, gás
natural. Produtos agrícolas importantes são Trigo, cevada,
oleaginosas, tabaco, frutas, vegetais; lacticínios; peixe; produtos
florestais. As commodities de exportação mais importantes são
veículos e peças a motor, máquinas industriais, aeronaves,



equipamentos de telecomunicações; produtos químicos,
plásticos, fertilizantes; polpa de madeira, madeira, petróleo
bruto, gás natural, eletricidade, alumínio e os parceiros de
exportação mais importantes são US 76,4%, China 4,1%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos, veículos a motor e peças, petróleo
bruto, produtos químicos, eletricidade, bens de consumo
duráveis e os parceiros de importação mais importantes são US
52,2%, China 12,1% , México 6,2% (2016). Quão rico é
Canadá e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $48,100 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 9.4%.

Mapa de Canadá
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começar com a bandeira de país Cabo Verde aqui:
 

Cabo Verde - Visão geral:
O que você deve saber sobre Cabo Verde? Vamos

começar com isso: As ilhas desabitadas foram descobertas e
colonizadas pelos portugueses no século XV; Cabo Verde
tornou-se posteriormente um centro comercial para escravos
africanos e, mais tarde, uma importante parada de coaling e
reabastecimento para a caça à baleia e transporte
transatlântico. A fusão das tradições culturais africanas e de
várias culturas africanas se reflete na língua crioula de Cabo
Verde, música e pano-têxteis. Após a independência em 1975
e um interesse tentativo na unificação com a Guiné-Bissau, um
sistema de partido único foi estabelecido e mantido até as
eleições multipartidárias terem sido realizadas em 1990. Cabo
Verde continua a sustentar um dos governos democráticos mais
estáveis de África. As secas repetidas durante a segunda
metade do século 20 causaram dificuldades significativas e
provocaram uma forte emigração. Como resultado, Cabo
Verde ' A população expatriada é maior do que a doméstica. A
maioria dos cabo-verdianos tem antecedentes africanos e
portugueses. A população de Cabo Verde desce dos seus
primeiros habitantes permanentes no final do século XV - uma
preponderância de escravos da África Ocidental, uma pequena
parcela de colonos portugueses e ainda menos italianos,
espanhóis e judeus portugueses. Entre as nove ilhas habitadas,



a distribuição da população é variável. As ilhas do leste são
muito secas e são apenas resolvidas para explorar seus
extensos depósitos de sal. As ilhas mais meridionais recebem
mais precipitações e apoiam populações maiores, mas a
agricultura e pecuária danificaram a fertilidade e a vegetação do
solo. Durante séculos, o tamanho total da população do país
flutuou significativamente,

Geografia de Cabo Verde

Onde no globo é Cabo Verde? A
localização deste país é África Ocidental, grupo de ilhas no
Oceano Atlântico Norte, oeste do Senegal. A área total de
Cabo Verde é 4,033 km2, da qual 4,033 km2 é terra. Então
este é um país pequeno. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: íngreme, acidentada, rochosa, vulcânica.
O ponto mais baixo de Cabo Verde é Oceano Atlântico 0 m, o
ponto mais alto Mt. Fogo 2.829 m (um vulcão na ilha de
Fogo). E o clima é temperado; verão quente e seco;
precipitação escassa e errática.

Habitantes de Cabo Verde
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Cabo Verde. O número é: 560,899 (7/2017 estimativa). Então,



muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Crioulo
(mulato) 71%, africano 28%, europeu 1%. Quais são os
idiomas em Cabo Verde? português (oficial), Crioulo (mistura
de portugues e ocidental Palavras africanas). E as religiões:
Católica Romana 77,3%, Protestante 4,6% (inclui Igreja do
Nazareno 1,7%, Adventista 1,5%, Assembléia de Deus 0,9%,
Reino Universal de Deus 0,4%, Deus e Amor 0,1%), outro
Cristão 3,4% (inclui o Racionalismo Cristão 1,9%, Testemunha
de Jeová 1% e Novo Apostólico 0,5%), muçulmanos 1,8%,
outros 1,3%, nenhum 10,8%, não especificado 0,7% (2010
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 25.4 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
72.4 ano. Onde as pessoas vivem em Cabo Verde? Aqui: entre
as nove ilhas habitadas, a distribuição populacional é variável;
As ilhas do leste são muito secas e são apenas resolvidas para
explorar seus extensos depósitos de sal; as ilhas mais do sul
recebem mais precipitação e apoiam populações maiores, mas
o pastoreio agrícola e gado danificou a fertilidade e a vegetação
do solo; Cerca de metade da população vive na Ilha de São
Tiago, que é a localização da capital da Praia; Mindelo, na ilha
do norte de São Vicente, também tem uma grande população
urbana. As principais áreas urbanas de Cabo Verde são: Praia
(capital) 145.000 (2014).

Governo e Economia de Cabo Verde
A cidade de Cabo Verde é Praia e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas



- 22 municípios (concelhos, singular - concelho); Boa Vista,
Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Porto Novo, Praia, Ribeira
Brava, Ribeira Grande, Ribeira Grande de Santiago, Sal, Santa
Catarina, Santa Catarina do Fogo, Santa Cruz, São Domingos,
São Filipe, São Lourenço dos Orgas São Paulo, São Paulo,
São Vicente, São Vicente, Tarrafal, Tarragona de São Nicolau.
Em relação à economia de Cabo Verde, produtos industriais
importantes são alimentos para peixes e bebidas,
processamento de peixe, sapatos e roupas, mineração de sal,
repentina de navios. Produtos agrícolas importantes são
Bananas, milho, feijão batata doce, cana-de-açúcar, café,
amendoim;. As commodities de exportação mais importantes
são combustível (reexportações), sapatos, roupas, peixe, peles
e os parceiros de exportação mais importantes são Austrália
48,6%, Espanha 20,2%, Portugal 18,9% (Espanha) 2016). As
commodities de importação mais importantes são Produtos
alimentares, produtos industriais, equipamentos de transporte,
combustíveis e os parceiros de importação mais importantes
são Portugal 43%, Espanha 12,8%, França 5,9%, China 5%,
Rússia 4,4% (2016). Quão rico é Cabo Verde e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $6,900 (2017 estimativa). Este é um número
bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 30% (2000
estimativa).

Mapa de Cabo Verde
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Ilhas Cayman - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Cayman? Vamos

começar com isso: As Ilhas Cayman foram colonizadas da
Jamaica pelos britânicos nos 18º e 19º séculos e foram
administradas pela Jamaica depois de 1863. Em 1959, as ilhas
se tornaram um território dentro da Federação das Índias
Ocidentais. Quando a Federação se dissolveu em 1962, as
Ilhas Cayman optaram por permanecer uma dependência
britânica. O território se transformou em um importante centro
financeiro offshore.

Geografia de Ilhas Cayman

Onde no globo é Ilhas Cayman? A
localização deste país é Caribe, grupo de três ilhas (Grand
Cayman, Cayman Brac, Little Cayman) no mar do Caribe, 240
km ao sul de Cuba e 268 km a noroeste da Jamaica. A área
total de Ilhas Cayman é 264 km2, da qual 264 km2 é terra.
Então este é um país pequeno. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: base de pedra calcária baixa
cercada por recifes de coral. O ponto mais baixo de Ilhas
Cayman é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto 1 km SW de
The Bluff em Cayman Brac 50 m de. E o clima é marinha
tropical; Verões quentes e chuvosos (maio a outubro) e



invernos frescos e relativamente secos (novembro a abril).

Habitantes de Ilhas Cayman
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Cayman. O número é: 58,441. Então, muitas pessoas não
moram aqui. Quem mora aqui? 40% misturado, branco 20%,
preto 20%, expatriados de vários grupos étnicos 20%. Quais
são os idiomas em Ilhas Cayman? inglês (oficial) 90,9%,
espanhol 4%, filipino 3,3%, outros 1,7%, não especificado
0,1% (2010 est.). E as religiões: Protestante 67,8% (inclui
Igreja de Deus 22,6%, Adventista do Sétimo Dia 9,4%, Igreja
Presbiteriana / Unida 8,6%, Batista 8,3%, Pentecostal 7,1%,
não-denominacional 5,3%, Anglicano 4,1%, Santidade
Wesleyana 2,4%), Católica Romana 14,1%, Testemunha de
Jeová 1,1%, outros 7%, nenhum 9,3%, não especificado 0,7%
(2010 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 40 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
81.3 ano. Onde as pessoas vivem em Ilhas Cayman? Aqui:
Maioria da população reside em Grand Cayman. As principais
áreas urbanas de Ilhas Cayman são: George TOWN (capital)
31,000 (2014).

Governo e Economia de Ilhas Cayman
A cidade de Ilhas Cayman é George Town (em Grand

Cayman) e o governo tipo democracia parlamentar
(Assembléia Legislativa); território autárquico autárquico do
Reino Unido. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 6 distritos; Bodden Town, Cayman Brac e
Little Cayman, East End, George Town, North Side, West Bay.
Em relação à economia de Ilhas Cayman, produtos industriais
importantes são turismo de tartarugas , banca, seguros e
finanças, construção, materiais de construção, mobiliário.
Produtos agrícolas importantes são vegetais, frutas; gado;. As
commodities de exportação mais importantes são produtos de
tartaruga, bens de consumo fabricados, gêneros e os parceiros
de exportação mais importantes são desconhecido. As
commodities de importação mais importantes são alimentícios,
produtos manufaturados, combustíveis e os parceiros de
importação mais importantes são desconhecido. Quão rico é
Ilhas Cayman e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $43,800 (2004
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Ilhas Cayman
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República Centro-Africana - Visão geral:
O que você deve saber sobre República Centro-Africana?

Vamos começar com isso: A antiga colônia francesa de Ubangi-
Shari tornou-se a República Centro-Africana após a
independência em 1960. Após três décadas de desvios
tumultuados - principalmente por governos militares - o
governo civil foi estabelecido em 1993, mas durou apenas uma
década. Em março de 2003, o presidente Ange-Felix Patasse
foi detido em um golpe militar liderado pelo general Francois
Bozize, que estabeleceu um governo de transição. As eleições
realizadas em 2005 afirmaram o general Bozize como
presidente; ele foi reeleito em 2011 em votações amplamente
vistas como falhas. O governo ainda não possui o controle total
do campo, onde a ilegalidade persiste. Vários grupos rebeldes
se uniram no início de dezembro de 2012 para lançar uma série
de ataques que os deixaram no controle de inúmeras cidades
nas partes norte e central do país. Os rebeldes - infelizes com o
Bozize ' governo - participou de negociações de paz no início
de janeiro de 2013, o que resultou em um governo de coalizão,
incluindo a liderança da rebelião. Em março de 2013, o
governo da coalizão se dissolveu, os rebeldes apoderaram-se
da capital e o presidente Bozize fugiu do país. O líder rebelde
Michel Djotodia assumiu a presidência e, no mês seguinte,
estabeleceu um Conselho Nacional de Transição (CNT). Em
janeiro de 2014, a CNT elegeu Catherine Samba-panza como



presidente interino. As eleições concluídas em março de 2016
instalaram o candidato independente Faustin-Archange
Touadera como presidente; ele continua trabalhando para a paz
entre o governo e os grupos armados e está desenvolvendo um
programa de desarmamento, desmobilização, reintegração e
repatriamento (DDRR) para reintegrar os grupos armados na
sociedade.

Geografia de República Centro-Africana

Onde no globo é República Centro-
Africana? A localização deste país é África Central, norte da
República Democrática do Congo. A área total de República
Centro-Africana é 622,984 km2, da qual 622,984 km2 é terra.
Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: vastos, planal para
planalto rolante; colinas dispersas no nordeste e no sudoeste. O
ponto mais baixo de República Centro-Africana é rio Oubangui
335 m, o ponto mais alto Mont Ngaoui 1.410 m de. E o clima
é tropicais; Invernos quentes e secos; leve a quente, verões
úmidos.

Habitantes de República Centro-Africana
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em



República Centro-Africana. O número é: 5,625,118. Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum
7%, M'Baka 4%, Yakoma 4%, outros 2%. Quais são os
idiomas em República Centro-Africana? francês (oficial),
Sangho (lingua franca e língua nacional), línguas tribais. E as
religiões: crenças indígenas 35%, protestantes 25%, católicos
romanos 25%, muçulmanos 15%. Quantos anos as pessoas
estão em média? 19.7 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 52.8 ano. Onde as pessoas vivem
em República Centro-Africana? Aqui: maioria dos moradores
vivem nas áreas ocidental e central do país, especialmente em e
ao redor da capital de Bangui. As principais áreas urbanas de
República Centro-Africana são: Bangui ( capital) 794,000
(2015).

Governo e Economia de República Centro-Africana
A cidade de República Centro-Africana é Bangui e o

governo tipo república presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 14 prefeituras (prefecturas, prefeitura
singular), 2 prefeituras econômicas (prefeituras econômicas,
singular - prefeitura economique) e 1 comuna; Bamingi-
Bangoran, Bangui, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou,
Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou, Nana-Grebizi,
Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-
Pende, Sangha- Mbaere, Vakaga. Em relação à economia de
República Centro-Africana, produtos industriais importantes



são mineração de ouro e diamantes, exploração madeireira,
fabricação de cerveja, refinação de açúcar. Produtos agrícolas
importantes são Algodão, café, tabaco, mandioca, ñama, milho,
milho, banana; Timbe. As commodities de exportação mais
importantes são diamantes, madeira, algodão, café e os
parceiros de exportação mais importantes são Bielorrússia
33,5%, Alemanha 15,3%, França 14,2%, Chade 12,6%,
Camarões 9,7%, China 8,1% (2016). As commodities de
importação mais importantes são alimentos, têxteis , produtos
petrolíferos, máquinas, equipamentos elétricos, veículos
motorizados, produtos químicos, produtos farmacêuticos e os
parceiros de importação mais importantes são Egito 29,8%,
França 18,6%, China 6,8%, Bélgica 5,7%, Camarões 5,4%
(2016). Quão rico é República Centro-Africana e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $700 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de República Centro-Africana
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Chade - Visão geral:
O que você deve saber sobre Chade? Vamos começar

com isso: O Chade, parte das participações africanas da
França até 1960, sofreu três décadas de guerra civil, bem
como as invasões da Líbia, antes da paz ter sido restaurada em
1990. O governo finalmente elaborou uma constituição
democrática e realizou eleições presidenciais imperfeitas em
1996 e 2001. Em 1998 , surgiu uma rebelião no norte do
Chade, que esbarrou esporadicamente apesar de vários
acordos de paz entre o governo e os insurgentes. Em junho de
2005, o presidente Idriss DEBY realizou um referendo
eliminando com sucesso os limites do mandato constitucional e
ganhou outras eleições polêmicas em 2006. As campanhas
rebeldes esporádicas continuaram ao longo de 2006 e 2007. A
capital experimentou uma insurreição significativa no início de
2008, mas não teve ameaças rebeldes significativas desde em
parte devido à aproximação de 2010 do Chade ao Sudão, que
anteriormente usava rebeldes chadianos como proxies. No final
de 2015, o governo impôs um estado de emergência na região
do Lago Chade após múltiplos ataques do grupo terrorista
Boko Haram ao longo do ano; Boko Haram também lançou
vários bombardeios em N'Djamena em meados de 2015.
DEBY em 2016 foi reeleito para o seu quinto mandato em uma
eleição que foi pacífica, mas defeituosa. Em dezembro de
2015, o Chade completou uma rotação de dois anos no



Conselho de Segurança da ONU. Em janeiro de 2017, DEBY
completou um mandato de um ano como presidente da União
Africana. DEBY em 2016 foi reeleito para o seu quinto
mandato em uma eleição que foi pacífica, mas defeituosa. Em
dezembro de 2015, o Chade completou uma rotação de dois
anos no Conselho de Segurança da ONU. Em janeiro de 2017,
DEBY completou um mandato de um ano como presidente da
União Africana. DEBY em 2016 foi reeleito para o seu quinto
mandato em uma eleição que foi pacífica, mas defeituosa. Em
dezembro de 2015, o Chade completou uma rotação de dois
anos no Conselho de Segurança da ONU. Em janeiro de 2017,
DEBY completou um mandato de um ano como presidente da
União Africana.

Geografia de Chade

Onde no globo é Chade? A
localização deste país é África Central, sul da Líbia. A área
total de Chade é 1.284 milhão km2, da qual 1,259,200 km2 é
terra. Então, este é um país muito grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: amplo, planícies
áridas no centro, deserto no norte, montanhas no noroeste,
terras baixas no sul. O ponto mais baixo de Chade é Djourab
160 m, o ponto mais alto Emi Koussi 3.445 m de. E o clima é



tropicais no sul, deserto no norte.

Habitantes de Chade
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Chade. O número é: 12,075,985 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Sara (Ngambaye / Sara / Madjingaye / Mbaye) 30,5%,
Kanembu / Bornu / Buduma 9,8%, árabe 9,7%, Wadai / Maba
/ Masalit / Mimi 7%, Gorane 5,8%, Masa / Musseye / Musgum
4,9%, Bulala / Medogo / Kuka 3,7%, Marba / Lele / Mesme
3,5%, Mundang 2,7%, Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat
2,5%, Dadjo / Kibet / Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri /
Kabalaye / Nanchere / Somrai 2% Fulano / Fulbe / Bodore
1,8%, Karo / Zime / Peve 1,3%, Baguirmi / Barma 1,2%,
Zaghawa / Bideyat / Kobe 1,1%, Tama / Assongori / Mararit
1,1%, Mesmedje / Massalat / Kadjakse 0,8%, outras etnias do
Chade 3,4%, Chadianos de etnias estrangeiras 0,9%,
estrangeiros 0,3%, não especificados 1,7% (2014-15 est.).
Quais são os idiomas em Chade? Francês (oficial), Árabe
(oficial), Sara (no sul), mais de 120 línguas e dialetos diferentes.
E as religiões: Muçulmano 52,1%, protestante 23,9%, católico
romano 20%, animista 0,3%, outro cristão 0,2%, nenhum
2,8%, não especificado 0,7% (2014-15 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 17.8 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 50.6 ano. Onde as pessoas
vivem em Chade? Aqui: população é distribuída de forma



desigual devido a contrastes no clima e na geografia física; a
maior densidade é encontrada no sudoeste, particularmente em
torno do lago Chade e aponta para o sul; A zona seca do
sahariano ao norte é a. As principais áreas urbanas de Chade
são: N'Djamena (capital) menos densamente povoada 1,26
milhões (2015).

Governo e Economia de Chade
A cidade de Chade é N'Djamena e o governo tipo

República Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 23 regiões (regiões, região singular); Barh el
Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-
Ouest, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental,
Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi
Ouest, Moyen- Chari, Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile, Tibesti,
Ville de N'Djamena, Wadi Fira. Em relação à economia de
Chade, produtos industriais importantes são óleo de camelo ,
têxteis de algodão, cerveja, natron (carbonato de sódio),
sabão, cigarros, materiais de construção. Produtos agrícolas
importantes são Algodão, sorgo Milho, amendoim, cebola,
milho, arroz, batatas, cebolas, mandioca, goma bovina, ovelhas,
cabras,. As commodities de exportação mais importantes são
Óleo, gado, algodão, gergelim, goma arábica, butte de shea e
os parceiros de exportação mais importantes são US 57%,
Índia 8,9%, China 6,7%, França 6,4%, Emirados Árabes
Unidos 4,3%, Japão 4,1% (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas e equipamentos de
transporte, bens industriais, gêneros alimentícios, têxteis e os
parceiros de importação mais importantes são França 19,8%,



China 15,7%, Camarões 15,1%, Índia 6,1%, US 5,4%,
Bélgica 4,4% (2016). Quão rico é Chade e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $2,400 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 46.7%
(2011 estimativa).

Mapa de Chade
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geral e o mapa detalhado de Chile. Mas vamos começar com a
bandeira de país Chile aqui:
 

Chile - Visão geral:
O que você deve saber sobre Chile? Vamos começar com

isso: Antes da chegada dos espanhóis no século XVI, o Inca
governou o norte do Chile enquanto um indígena, o mapuque,
habitava o centro e o sul do Chile. Embora o Chile tenha
declarado sua independência em 1810, não alcançou vitória
decisiva sobre os espanhóis até 1818. Na Guerra do Pacífico
(1879-1983), o Chile venceu o Peru e a Bolívia para
conquistar suas regiões do norte. Na década de 1880, o
governo central chileno conquistou o controle sobre as regiões
central e sul habitadas pelos mapuches. Depois de uma série de
governos eleitos, o governo marxista de Salvador Allende, de
três anos de idade, foi derrubado em 1973 por um golpe militar
liderado pelo general Augusto Pinochet, que governou até que
um presidente democraticamente eleito foi inaugurado em
1990. Políticas econômicas sólidas, mantidas consistentemente
desde a década de 1980, contribuiu para um crescimento
constante reduziu as taxas de pobreza em mais de metade e
ajudou a garantir o compromisso do país com o governo
democrático e representativo. O Chile assumiu cada vez mais
papéis de liderança regionais e internacionais que se adequam
ao seu estatuto de nação estável e democrática.

Geografia de Chile



Onde no globo é Chile? A localização
deste país é Sul da América do Sul, na fronteira com o Oceano
Pacífico Sul, entre a Argentina eo Peru. A área total de Chile é
756,102 km2, da qual 743,812 km2 é terra. Então este é um
país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: montanhas costeiras do sul , vale central
fértil, Andes acidentados no leste. O ponto mais baixo de Chile
é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Nevado Ojos del
Salado 6,880 m de. E o clima é temperados; deserto no norte;
Mediterrâneo na região central; Fresco e úmido nas.

Habitantes de Chile
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Chile. O número é: 17,789,267 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
branco e não indígena 88,9%, Mapuche 9,1%, Aymara 0,7%,
outros grupos indígenas 1% (inclui Rapa Nui, Likan Antai,
Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan ou Yamana), não
especificado 0,3% (2012 est.). Quais são os idiomas em Chile?
Espanhol 99,5% (oficial), inglês 10,2%, indígena 1% (inclui
Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa Nui), outros 2,3%, não



especificado 0,2%. E as religiões: Católica Romana 66,7%,
Evangélica ou Protestante 16,4%, Testemunha de Jeová 1%,
outros 3,4%, nenhum 11,5%, não especificado 1,1% (2012
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 34.4 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
78.9 ano. Onde as pessoas vivem em Chile? Aqui: 90% da
população está localizada no terço médio do país em torno da
capital de Santiago; O extremo norte (ancorado pelo deserto
de Atacama) e o extremo sul são relativamente subpopulados
em. As principais áreas urbanas de Chile são: Santiago (capital)
6.507 milhões; Valparaiso 907,000; Concepcion 816,000
(2015).

Governo e Economia de Chile
A cidade de Chile é Santiago; nota - Valparaiso é a sede da

legislatura nacional e o governo tipo República Presidencial.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 15 regiões
(regiões, singular - região); Aysama, Antofagasta, Araucania,
Arica e Parinacota, Atacama, Biobio, Coquimbo, Libertador
Geral Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes e
da Antártica Chilena, Maule, Região Metropolitana (Santiago),
Tarapaca, Valparaíso. Em relação à economia de Chile,
produtos industriais importantes são cobre, lítio, outros
minerais, produtos alimentares, processamento de peixe, ferro e
aço, produtos de madeira e madeira, equipamentos de
transporte, cimento, têxteis. Produtos agrícolas importantes são
uvas, maçãs, peras, cebolas, trigo, milho, aveia, pêssegos, alho,



espargos, feijão; carne de bovino, aves de capoeira, lã; peixe;
timbe. As commodities de exportação mais importantes são
cobre, frutas, produtos de peixe, papel e celulose, produtos
químicos, vinho e os parceiros de exportação mais importantes
são China 28,6% US 14,1%, Japão 8,6%, Coréia do Sul
6,9%, Brasil 5% (2016). As commodities de importação mais
importantes são petróleo e produtos petrolíferos, produtos
químicos, equipamentos elétricos e de telecomunicações,
máquinas industriais, veículos, gás natural e os parceiros de
importação mais importantes são China 24,3%, US 14,7%,
Brasil 9,3% Argentina 4,4%, França 4,2% (2016). Quão rico é
Chile e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $24,600 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 14.4% (2013).

Mapa de Chile
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selecionadas, um mapa de visão geral e o mapa detalhado de
República Popular da China. Mas vamos começar com a
bandeira de país República Popular da China aqui:
 

República Popular da China - Visão geral:
O que você deve saber sobre República Popular da China?

Vamos começar com isso: Durante séculos, a China se manteve
como uma civilização líder, superando o resto do mundo nas
artes e nas ciências, mas nos séculos XIX e início do século
XX, o país estava assolado por conflitos civis, grandes fome,
derrotas militares e ocupação estrangeira. Após a Segunda
Guerra Mundial, o Partido Comunista da China sob MAO
Zedong estabeleceu um sistema socialista autocrático que, ao
mesmo tempo que assegurava a soberania da China, impunha
controles rigorosos sobre a vida cotidiana e custou a vida a
dezenas de milhões de pessoas. Após 1978, o sucessor da
MAO, DENG Xiaoping e outros líderes focados no
desenvolvimento econômico orientado para o mercado e em
2000, foram quadruplicados. Para grande parte da população,
os padrões de vida melhoraram drasticamente, mas os
controles políticos permanecem apertados. Desde o início da
década de 1990,

Geografia de República Popular da China



Onde no globo é República Popular
da China? A localização deste país é Ásia Oriental, na fronteira
com o Mar da China Oriental, a Baía da Coreia, o Mar
Amarelo e o Mar da China Meridional, entre a Coréia do
Norte e o Vietnã. A área total de República Popular da China é
9,596,960 km2, da qual 9,326,410 km2 é terra. Este é um dos
maiores países do mundo. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: principalmente montanhas, platôs altos,
desertos no oeste; planícies, deltas e colinas no leste. O ponto
mais baixo de República Popular da China é Turpan Pendi
-154 m, o ponto mais alto Monte Everest 8,848 m (pico mais
alto na Ásia e ponto mais alto na terra acima do nível do mar).
E o clima é extremamente diversificados; tropical no sul para
subarctico no norte.

Habitantes de República Popular da China
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

República Popular da China. O número é: 1,379,302,771
(7/2017 estimativa). Então, esta é realmente uma grande
população. Quem mora aqui? Han Chinese 91.6% Zhuang
1,3%, outro (inclui Hui, Manchu, Uighur, Miao, Yi, Tujia,
Tibetano, Mongol, Dong, Buyei, Yao, Bai, Coreano, Hani, Li,
Cazaquistão, Dai e outras nacionalidades) 7,1%. Quais são os



idiomas em República Popular da China? Chinês padrão ou
mandarim (oficial, Putonghua, com base no dialecto de
Pequim), Yue (Cantonês), Wu (Shanghainese), Minbei
(Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwan), Xiang, Gan, Hakka
dialetos, línguas minoritárias (ver Ethnic entrada de grupos). E
as religiões: 18,2% budista, cristão 5,1%, muçulmano 1,8%,
religião popular 21,9%, hindu <0,1%, judeu <0,1%, outros
0,7% (inclui taoísta (taoísta)), não afiliado 52,2%. Quantos
anos as pessoas estão em média? 37.4 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 75.7 ano. Onde
as pessoas vivem em República Popular da China? Aqui: A
maioria esmagadora da população é encontrada na metade
oriental do país; O oeste, com suas vastas áreas montanhosas e
desérticas, permanece escassamente povoada; embora
classificado em primeiro lugar no mundo na população total, a
densidade geral é menor que a de muitos outros países da Ásia
e da Europa; A densidade populacional elevada é encontrada
ao longo dos vales Yangtze e Yellow River, o delta do rio Xi
Jiang, a Bacia do Sichuan (em torno de Chengdu), em e ao
redor de Pequim, e a área industrial em torno de Shenyang. As
principais áreas urbanas de República Popular da China são:
Shanghai 23,741 milhões; Pequim (capital) 20,384 milhões;
Chongqing 13.332 milhões; Guangdong 12,458 milhões; Tianjin
11,21 milhões; Shenzhen 10.749 milhões (2015).

Governo e Economia de República Popular da China
A cidade de República Popular da China é Pequim e o



governo tipo comunista liderado em estado. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 23 províncias (sheng,
singular e plural), 5 regiões autônomas (zizhiqu, singular e
plural) e 4 municípios (shi, singular e plural). Em relação à
economia de República Popular da China, produtos industriais
importantes são líder mundial em valor bruto da produção
industrial; mineração e processamento de minério, ferro, aço,
alumínio e outros metais, carvão; construção de máquinas;
armamentos; têxteis e vestuário; petróleo; cimento; produtos
quimicos; fertilizante; produtos de consumo (incluindo calçado,
brinquedos e eletrônicos); processamento de comida;
equipamentos de transporte, incluindo automóveis, vagões e
locomotivas, navios, aeronaves; equipamentos de
telecomunicações, veículos comerciais de lançamento espacial,
satélites. Produtos agrícolas importantes são Líder mundial no
valor bruto da produção agrícola; arroz, trigo, batatas, milho,
tabaco, amendoim, chá, maçãs, algodão, porco, carneiro, ovos;
peixe, camarão. As commodities de exportação mais
importantes são máquinas elétricas e outras, incluindo
computadores e equipamentos de telecomunicações, vestuário,
móveis, têxteis e os parceiros de exportação mais importantes
são US 18,2%, Hong Kong 13,8%, Japão 6,1%, Coréia do
Sul 4,5% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas elétricas e outras, incluindo circuitos
integrados e outros componentes informáticos, petróleo e
combustíveis minerais; equipamentos ópticos e médicos,
minérios metálicos, veículos automóveis; soja e os parceiros de
importação mais importantes são Coréia do Sul 10%, Japão



9,2%, US 8,5%, Alemanha 5,4%, Austrália 4,4% (2016).
Quão rico é República Popular da China e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $16,600 (2017 estimativa). Isso é muito bom.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 3.3%.

Mapa de República Popular da China
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Colômbia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Colômbia? Vamos começar

com isso: A Colômbia foi um dos três países que emergiram
após a dissolução da Gran Colômbia em 1830 (os outros são o
Equador e a Venezuela). Um conflito de décadas de guerra
entre as forças governamentais e os grupos insurgentes anti-
governamentais, principalmente as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC), fortemente financiado
pelo tráfico de drogas, aumentou durante a década de 1990.
Mais de 31 mil paramilitares foram desmobilizados até o final
de 2006 e as Forças de Autodefesa Unidas da Colômbia como
uma organização formal deixaram de operar. Na sequência da
desmobilização paramilitar, surgiram grupos criminosos
organizados, cujos membros incluem alguns paramilitares. Após
quatro anos de negociações formais de paz, o governo
colombiano assinou um acordo de paz final revisado com as
FARC em novembro de 2016, que posteriormente foi
ratificado pelo Congresso colombiano. O acordo exige que os
membros das FARC se desmobilizem, desarmem e se
reincorporam à sociedade e à política, e cria um sistema
alternativo para a justiça de transição que inclui uma "Jurisdição
Especial para a Paz" para enfrentar a responsabilidade por
crimes relacionados ao conflito e a verdade estabelecida -
mecanismos de leitura. O governo colombiano intensificou os
esforços para reafirmar o controle governamental em todo o



país, e agora tem presença em todos os seus departamentos
administrativos. Apesar de décadas de conflitos internos e
desafios de segurança relacionados a drogas, a Colômbia
mantém instituições democráticas relativamente fortes,
caracterizadas por eleições pacíficas e transparentes e a
proteção das liberdades civis. e cria um sistema alternativo para
a justiça de transição que inclui uma "Jurisdição Especial para a
Paz" para abordar a responsabilidade por crimes relacionados
ao conflito e mecanismos estabelecidos de leitura da verdade.
O governo colombiano intensificou os esforços para reafirmar o
controle governamental em todo o país, e agora tem presença
em todos os seus departamentos administrativos. Apesar de
décadas de conflitos internos e desafios de segurança
relacionados a drogas, a Colômbia mantém instituições
democráticas relativamente fortes, caracterizadas por eleições
pacíficas e transparentes e a proteção das liberdades civis. e
cria um sistema alternativo para a justiça de transição que inclui
uma "Jurisdição Especial para a Paz" para abordar a
responsabilidade por crimes relacionados ao conflito e
mecanismos estabelecidos de leitura da verdade. O governo
colombiano intensificou os esforços para reafirmar o controle
governamental em todo o país, e agora tem presença em todos
os seus departamentos administrativos. Apesar de décadas de
conflitos internos e desafios de segurança relacionados a
drogas, a Colômbia mantém instituições democráticas
relativamente fortes, caracterizadas por eleições pacíficas e
transparentes e a proteção das liberdades civis. e agora tem
presença em todos os seus departamentos administrativos.



Apesar de décadas de conflitos internos e desafios de
segurança relacionados a drogas, a Colômbia mantém
instituições democráticas relativamente fortes, caracterizadas
por eleições pacíficas e transparentes e a proteção das
liberdades civis. e agora tem presença em todos os seus
departamentos administrativos. Apesar de décadas de conflitos
internos e desafios de segurança relacionados a drogas, a
Colômbia mantém instituições democráticas relativamente
fortes, caracterizadas por eleições pacíficas e transparentes e a
proteção das liberdades civis.

Geografia de Colômbia

Onde no globo é Colômbia? A
localização deste país é Norte da América do Sul, na fronteira
com o Mar do Caribe, entre o Panamá e a Venezuela, e na
fronteira com o Oceano Pacífico Norte, entre o Equador e o
Panamá. A área total de Colômbia é 1,138,910 km2, da qual
1,038,700 km2 é terra. Então, este é um país muito grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
costeiras, planalto central, altas montanhas dos Andes, planícies
do leste (Llanos). O ponto mais baixo de Colômbia é Oceano
Pacífico 0 m, o ponto mais alto Pico Cristobal Colon 5,730 m.



E o clima é tropicais ao longo da costa e planícies orientais;
Mais frio nas terras altas planalto.

Habitantes de Colômbia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Colômbia. O número é: 47,698,524 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? mestiço
e branco 84,2%, afrocolombianas (inclui mulatos, Raizal e
Palenquero) 10,4%, ameríndio 3,4%, Romani. Quais são os
idiomas em Colômbia? espanhol (oficial). E as religiões:
Católica romana 79%, protestante 14% (inclui 6% pentecostal,
protestante 2%, outros 6%), outros 2%, não especificado 5%
(2014 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 30 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
75.9 ano. Onde as pessoas vivem em Colômbia? Aqui: a
maioria das pessoas vive no norte e no oeste, onde são
encontradas oportunidades agrícolas e recursos naturais; as
vastas pastagens dos llanos ao sul e ao leste, que representam
aproximadamente 60% do país, são populações escassas em.
As principais áreas urbanas de Colômbia são: Bogotá (capital)
9.765 milhões; Medellin 3.911 milhões; Cali 2,646 milhões;
Barranquilla 1.991 milhões; Bucaramanga 1,215 milhões;
Cartagena 1,092 milhões (2015).

Governo e Economia de Colômbia
A cidade de Colômbia é Bogotá e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 32 departamentos (departamentos,
departamentos singulares) e 1 distrito capital (distrito capital);
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlântico, Bogotá, Bolívar,
Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco,
Córdoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo
Quindio, Risaralda, Arquipélago de San Andrés, Providencia e
Santa Catalina (coloquialmente San Andres y Providencia),
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada.
Em relação à economia de Colômbia, produtos industriais
importantes são têxteis, processamento de alimentos, óleo,
vestuário e calçado, bebidas, produtos químicos, cimento;
ouro, carvão, esmeraldas. Produtos agrícolas importantes são
café, flores cortadas, bananas, arroz, tabaco, milho, cana-de-
açúcar, cacau, oleaginosas, vegetais; camarão; produtos
florestais. As commodities de exportação mais importantes são
petróleo, carvão, esmeraldas, café, níquel, flores cortadas,
bananas, vestuário e os parceiros de exportação mais
importantes são EUA 33,5%, Panamá 6,3% (2016). As
commodities de importação mais importantes são equipamentos
industriais, equipamentos de transporte, bens de consumo,
produtos químicos, papel produtos, combustíveis, eletricidade e
os parceiros de importação mais importantes são EUA 26,4%,
China 19,1%, México 7,5%, Brasil 4,7% (2016). Quão rico é
Colômbia e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $14,500 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado



em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 27.8% (2015 estimativa).

Mapa de Colômbia
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Comores - Visão geral:
O que você deve saber sobre Comores? Vamos começar

com isso: O arquipélago das Comores no Oceano Índico,
composto pelas ilhas de Mayotte, Anjouan, Moheli e Grand
Comore, declarou a independência da França em 6 de julho de
1975. A França não reconheceu a independência de Mayotte,
que permanece sob administração francesa. Desde a
independência, Comores sofreu instabilidade política através de
golpes realizados e tentados. Em 1997, as ilhas de Anjouan e
Moheli declararam a independência das Comores. Em 1999, o
chefe militar, o coronel Azali Assoumani, tomou o poder de
todo o governo em um golpe de sangue; ele iniciou os 2000
Fomboni Accords, um acordo de compartilhamento de poder
no qual a presidência federal gira entre as três ilhas, e cada ilha
mantém seu governo local. Azali venceu as eleições
presidenciais federais de 2002 como presidente da União das
Comores da Grand Comore Island, que realizou o primeiro
mandato de cinco anos. Azali desistiu em 2006 e o presidente
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi foi eleito como presidente
da Anjouan. Em 2007, Mohamed Bacar efetuou a secessão de
fato de Anjouan da União das Comores, recusando-se a
demitir-se quando as outras ilhas das Comores realizaram
eleições legítimas em julho. A União Africana (UA) tentou
inicialmente resolver a crise política aplicando sanções e um
bloqueio naval a Anjouan, mas em março de 2008 a UA e os



soldados comorenses conquistaram a ilha. Os habitantes da ilha
geralmente receberam o movimento. Em maio de 2011, Ikililou
Dhoinine ganhou a presidência em eleições pacíficas
amplamente consideradas livres e justas. Em eleições
intimamente disputadas em 2016, o ex-presidente Azali
Assoumani ganhou um segundo mandato, quando a presidência
rotativa voltou para Grande Comore.

Geografia de Comores

Onde no globo é Comores? A
localização deste país é África Austral, grupo de ilhas na foz do
norte do Canal de Moçambique, cerca de dois terços do
caminho entre o norte de Madagascar e o norte de
Moçambique. A área total de Comores é 2,235 km2, da qual
2,235 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: ilhas
vulcânicas, interiores variam de montanhas íngremes para
colinas baixas. O ponto mais baixo de Comores é Oceano
Índico 0 m, o ponto mais alto Karthala 2.360 m de. E o clima é
marinha tropical; Temporada chuvosa (novembro a maio).

Habitantes de Comores
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em



Comores. O número é: 808,080 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Antalote,
Cafre, Makoa, Oimatsaha, Sakalava. Quais são os idiomas em
Comores? Árabe (oficial), francês (oficial), Shikomoro (oficial,
uma mistura de swahili e árabe) (comorense). E as religiões:
muçulmano sunita 98%, outro (incluindo muçulmanos xiitas,
católico romano, testemunha de jeová, protestante) 2%.
Quantos anos as pessoas estão em média? 19.9 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 64.6 ano.
Onde as pessoas vivem em Comores? Aqui: capital de Maroni,
localizada no lado oeste da ilha de Grande Comore, é a maior
cidade do país; no entanto, das três ilhas que compõem as
Comores, é Anjouan que é o. As principais áreas urbanas de
Comores são: Morôni (capital) mais densamente povoado
56.000 (2014).

Governo e Economia de Comores
A cidade de Comores é Moroni e o governo tipo república

presidencial federal. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 3 ilhas e 4 municípios; Anjouan (Ndzuwani),
Domoni, Fomboni, Grande Comore (N'gazidja), Moheli
(Mwali), Moroni, Moutsamoudou. Em relação à economia de
Comores, produtos industriais importantes são pesca, turismo,
destilação de perfume. Produtos agrícolas importantes são
vanilla, cravo-da-índia, ylang-ylang (essência de perfume),
cocos, bananas, mandioca (mandioca). As commodities de
exportação mais importantes são baunilha, ylang-ylang



(essência de perfume), cravo-da-índia e os parceiros de
exportação mais importantes são França 25,6% Coréia do Sul
15%, Alemanha 11,8%, Índia 10,4%, Singapura 4,4%, Rússia
4,2%, Maurícia 4,1% (2016). As commodities de importação
mais importantes são arroz e outros produtos alimentares, bens
de consumo, produtos petrolíferos, cimento e materiais de
construção, equipamentos de transporte e os parceiros de
importação mais importantes são Emirados Árabes Unidos
29,5%, França 21,2%, China 11,3%, Paquistão 7,3%,
Madagáscar 6,2%, Índia 4,7% (2016). Quão rico é Comores e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $1,600 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 44.8% (2004 estimativa).

Mapa de Comores
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Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line
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República Democrática do Congo. Mas vamos começar com a
bandeira de país República Democrática do Congo aqui:
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República Democrática do Congo - Visão geral:
O que você deve saber sobre República Democrática do

Congo? Vamos começar com isso: Estabelecida como uma
colônia belga oficial em 1908, a então República do Congo
ganhou sua independência em 1960, mas seus primeiros anos
foram prejudicados pela instabilidade política e social. O
coronel Joseph Mobutu tomou o poder e se declarou
presidente em um golpe de novembro de 1965. Ele mudou
posteriormente seu nome - para Mobutu Sese Seko - e para o
país - para o Zaire. Mobutu manteve sua posição por 32 anos
através de várias eleições falsas, bem como por força brutal.
As conflitos étnicos e a guerra civil, provocadas por uma
entrada massiva de refugiados em 1994 contra a luta contra
Ruanda e Burundi, levaram em maio de 1997 ao derrube do
regime de Mobutu por uma rebelião apoiada por Ruanda e
Uganda e liderada por Laurent Kabila. Kabila renomeou o país
a República Democrática do Congo (RDC), mas em agosto de
1998 seu próprio regime foi desafiado por uma segunda
insurreição novamente apoiada por Ruanda e Uganda. Tropas
de Angola, Chade, Namíbia, Sudão e Zimbábue intervieram
para apoiar o regime de Kabila. Em janeiro de 2001, Kabila foi
assassinado e seu filho, Joseph Kabila, foi nomeado chefe de
estado. Em outubro de 2002, o novo presidente conseguiu
negociar a retirada das forças ruandesas que ocupam o leste da
RDC; Dois meses depois, o Acordo de Pretória foi assinado



por todas as partes em conflito restantes para acabar com a
luta e estabelecer um governo de unidade nacional. Um
governo de transição foi criado em julho de 2003; realizou um
referendo constitucional bem sucedido em dezembro de 2005 e
as eleições para a presidência, Assembléia Nacional e
legislaturas provinciais ocorreram em 2006. Em 2009, após um
ressurgimento de conflitos no leste da RDC, o governo assinou
um acordo de paz com o Congresso Nacional para a Defesa
do Povo (CNDP), um grupo rebelde principalmente tutsi. A
tentativa de integrar os membros do CNDP nos militares
congoleses falhou, provocando sua deserção em 2012 e a
formação do grupo armado M23 - nomeado após os acordos
de paz de 23 de março de 2009. O conflito renovado levou a
grandes deslocamentos de população e abusos significativos em
direitos humanos antes que o M23 fosse retirado da RDC para
o Uganda e Ruanda no final de 2013 por uma ofensiva conjunta
da RDC e da ONU. Além disso, a RDC continua a sofrer
violência cometida por outros grupos armados, incluindo as
Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, as Forças
Democráticas Aliadas e diversas milícias Mai Mai. Nas eleições
nacionais mais recentes, realizada em novembro de 2011, Os
resultados disputados permitiram que Joseph Kabila fosse
reeleito para a presidência. A Constituição da RDC impede o
presidente Kabila de concorrer a um terceiro mandato, mas o
governo da RDC atrasou as eleições nacionais, originalmente
programadas para novembro de 2016, até dezembro de 2018.
O fracasso em realizar eleições como agendadas alimentou
protestos de rua esporádicos pelos oponentes de Kabila.



Geografia de República Democrática do Congo

Onde no globo é República
Democrática do Congo? A localização deste país é África
Central, nordeste de Angola. A área total de República
Democrática do Congo é 2,344,858 km2, da qual 2,267,048
km2 é terra. Então, este é um país muito grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: vasta
bacia central é um planalto baixo; Montanhas no leste. O ponto
mais baixo de República Democrática do Congo é Oceano
Atlântico 0 m, o ponto mais alto Pic Marguerite no Mont
Ngaliema (Monte Stanley) 5.110 m de. E o clima é tropical;
quente e úmido na bacia do rio equatorial; mais frio e seco nas
terras altas do sul; mais frio e mais úmido nas terras altas do
leste; norte do Equador - estação úmida (abril a outubro),
estação seca (dezembro a fevereiro); ao sul do Equador -
estação úmida (novembro a março), estação seca (abril a
outubro), a.

Habitantes de República Democrática do Congo
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

República Democrática do Congo. O número é: 83,301,151.
Então este país está entre os mais populosos do mundo. Quem



mora aqui? sobre 200 grupos étnicos africanos dos quais a
maioria são Bantu; As quatro maiores tribos - Mongo, Luba,
Kongo (todos Bantu) e Mangbetu-Azande (Hamitic)
representam cerca de 45% da população. Quais são os
idiomas em República Democrática do Congo? francesa
(oficial), Lingala (língua lingua franca), Kingwana (um dialeto de
Kiswahili ou Swahili), Kikongo, Tshiluba. E as religiões:
Católica Romana 50%, Protestante 20%, Kimbanguist 10%,
Muçulmanos 10%, outros (inclui seitas sincréticas e crenças
indígenas) 10%. Quantos anos as pessoas estão em média?
18.6 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 57.7 ano. Onde as pessoas vivem em
República Democrática do Congo? Aqui: Clusters urbanos
estão espalhados por todo o país, particularmente no nordeste
ao longo da fronteira com Uganda, Ruanda e Burundi; A maior
cidade é a capital, Kinshasha, localizada no oeste ao longo do
rio Congo; O sul é o menos densamente povoado de. As
principais áreas urbanas de República Democrática do Congo
são: Kinshasa (capital) 11.587 milhões; Lubumbashi 2,015
milhões; Mbuji-Mayi 2,007 milhões; Kananga 1,169 milhões;
Kisangani 1,04 milhões; Bukavu 832,000 (2015).

Governo e Economia de República Democrática do
Congo

A cidade de República Democrática do Congo é Kinshasa
e o governo tipo República semi-presidencial. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 26 províncias (províncias,



singular - província); Bas-Uele (Upper Uele), Equateur, Haut-
Katanga (Upper Katanga), Haut-Lomami (Upper Lomami),
Haut-Uele (Upper Uele), Ituri, Kasai, Kasai-Central, Kasai-
Oriental (Kasai Oriental), Kinshasa, Kongo Central, Kwango,
Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala,
Nord-Kivu (Nord Kivu), Nord-Ubangi (Ubangi do Norte),
Sankuru, Sud-Kivu (South Kivu), Sud-Ubangi (Rio de
Janeiro), Tucan, Tshopo, Tshuapa. Em relação à economia de
República Democrática do Congo, produtos industriais
importantes são mineração (cobre, cobalto, ouro, diamantes,
coltan, zinco, lata, tungstênio), processamento de minerais,
produtos de consumo (têxteis, plásticos, calçados, cigarros),
produtos metálicos, alimentos e bebidas processados, madeira,
cimento, repai. Produtos agrícolas importantes são Café,
açúcar, óleo de palma, borracha, chá, algodão, cacau, quinina,
mandioca (mandioca), bananas, bananas, amendoim, raiz,
milho, frutas; produtos de madeira. As commodities de
exportação mais importantes são Diamantes, cobre, ouro,
cobalto, produtos de madeira, petróleo bruto, café e os
parceiros de exportação mais importantes são China 35,3%,
Zâmbia 15,8%, Coréia do Sul 8,7%, Arábia Saudita 8%,
Bélgica 5,2% (2016). As commodities de importação mais
importantes são gêneros alimentícios, mineração e outros
maquinaria, equipamentos de transporte, combustíveis e os
parceiros de importação mais importantes são China 20,2%,
África do Sul 15,7%, Zâmbia 8,6%, Bélgica 7,6%, Tanzânia
5,8%, França 5,2%, Índia 4,6%, Quênia 4,2% (2016). Quão
rico é República Democrática do Congo e quão rico são as



pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $800 (2017 estimativa). Este é um número muito
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 63% (2012
estimativa).

Mapa de República Democrática do Congo
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começar com a bandeira de país Congo aqui:
 

Congo - Visão geral:
O que você deve saber sobre Congo? Vamos começar

com isso: Após a independência em 1960, a antiga região
francesa do meio do Congo tornou-se a República do Congo.
Um quarto de século de experimentação com o marxismo foi
abandonado em 1990 e um governo democraticamente eleito
tomou posse em 1992. Uma breve guerra civil em 1997
restaurou o ex-presidente marxista Denis Sassou-nguesso e
inaugurou um período de agitação étnica e política. Os grupos
rebeldes do sul concordaram em um acordo final de paz em
março de 2003. A República do Congo é um dos maiores
produtores de petróleo da África, mas com a queda da
produção, será necessário que novos achados de petróleo
offshore sustentem seus ganhos de petróleo no longo prazo.

Geografia de Congo

Onde no globo é Congo? A
localização deste país é África Central, na fronteira com o
Oceano Atlântico Sul, entre Angola e Gabão. A área total de



Congo é 342,000 km2, da qual 341,500 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: na planície costeira de Equato ,
bacia do sul, planalto central, bacia do norte. O ponto mais
baixo de Congo é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto
Monte Berongou 903 m. E o clima é tropical; estação chuvosa
(março a junho); estação seca (junho a outubro); altas
temperaturas e umidade persistentes; particularmente enervante
clima a horta.

Habitantes de Congo
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Congo. O número é: 4,954,674. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Kongo 48%,
Sangha 20%, M'Bochi 12%, Teke 17%, europeus e outros
3%. Quais são os idiomas em Congo? franceses (oficiais),
Lingala e Monokutuba ( lingua franca línguas comerciais),
muitas línguas e dialetos locais (dos quais Kikongo é o mais
difundido). E as religiões: Católica Romana 33,1%, Igrejas de
Despertar / Revival Cristão 22,3%, Protestante 19,9%,
Salutiste 2,2%, Muçulmanos 1,6%, Kimbanguiste 1,5%, outros
8,1%, nenhum 11,3% (2010 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 19.7 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 59.8 ano. Onde as pessoas vivem
em Congo? Aqui: a população está localizada principalmente
no sul, em e ao redor da capital de Brazzaville. As principais



áreas urbanas de Congo são: Brazzaville (capital) 1.888
milhões; Pointe-Noire 969,000 (2015).

Governo e Economia de Congo
A cidade de Congo é Brazzaville e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 12 departamentos (departamentos, singular -
departamento); Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette-Ouest,
Kouilou, Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire,
Pool, Sangha. Em relação à economia de Congo, produtos
industriais importantes são Extração de petróleo, cimento,
madeira, fabricação de cerveja, açúcar, óleo de palma, sabão,
farinha, cigarros. Produtos agrícolas importantes são Mandioca
(mandioca), açúcar, arroz, milho, amendoim, vegetais, café,
cacau; Produtos florestais. As commodities de exportação mais
importantes são petróleo, madeira serrada, contraplacado,
açúcar, cacau, café, diamantes e os parceiros de exportação
mais importantes são China 39,8%, Itália 10,2%, Austrália 7%,
Gabão 6,6%, Angola 6%, Singapura 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são equipamentos
de capital, materiais de construção, gêneros alimentícios e os
parceiros de importação mais importantes são Coréia do Sul
18,2%, França 12,8%, China 12,2%, Noruega 11,2%, Bélgica
6,9% (2016). Quão rico é Congo e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $6,700 (2017 estimativa). Este é um número bastante
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante



- população abaixo da linha de pobreza: 46.5% (2011
estimativa).

Mapa de Congo
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Ilhas Cook - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Cook? Vamos começar

com isso: Nomeado após o capitão COOK, que os avistou em
1770, as ilhas tornaram-se um protectorado britânico em 1888.
Até 1900, o controle administrativo foi transferido para a Nova
Zelândia; Em 1965, os residentes escolheram o autogoverno
em associação livre com a Nova Zelândia. A emigração de
trabalhadores qualificados para a Nova Zelândia, déficits
governamentais e recursos naturais limitados são motivo de
preocupação.

Geografia de Ilhas Cook

Onde no globo é Ilhas Cook? A
localização deste país é Oceania, grupo de ilhas no Oceano
Pacífico Sul, cerca de meio caminho entre o Havaí e a Nova
Zelândia. A área total de Ilhas Cook é 236 km2, da qual 236
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: baixos atóis de coral
no norte; Ilhas vulcânicas e montanhosas no. O ponto mais
baixo de Ilhas Cook é Oceano Pacífico Sul 0 m, o ponto mais
alto Te Manga 652 m. E o clima é oceânicos tropicais;
moderado pelos ventos alísios; uma estação seca de abril a
novembro e uma estação mais úmida de dezembro a março,.



Habitantes de Ilhas Cook
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Cook. O número é: 9,290 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Cook Island
Maori (polinésia) 81,3%, parte Cook Island Maori 6,7%, outra
11,9% (2011 est.). Quais são os idiomas em Ilhas Cook?
Inglês (oficial) 86,4%, Ilhas Cook Maori (Rarotongan) (oficial)
76,2%, outros 8,3%. E as religiões: protestantes 62,8% (Ilhas
Cook Igreja cristã 49,1%, Adventista do sétimo dia 7,9%,
Assembléias de Deus 3,7%, Igreja Apostólica 2,1%), Católica
Romana 17 %, Mórmon 4,4%, outros 8%, nenhum 5,6%, sem
resposta 2,2% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 36.6 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 76 ano. Onde as pessoas vivem em Ilhas
Cook? Aqui: maior parte da população é encontrada na ilha de
Rarotonga. As principais áreas urbanas de Ilhas Cook são:
desconhecido.

Governo e Economia de Ilhas Cook
A cidade de Ilhas Cook é Avarua e o governo tipo

Democracia parlamentar autônoma (Parlamento das Ilhas
Cook) em livre associação com a Nova Zelândia. Vamos dar
uma olhada nas divisões administrativas - nenhum. Em relação à
economia de Ilhas Cook, produtos industriais importantes são
processamento de frutas de aves de capoeira , turismo, pesca,
vestuário, artesanato. Produtos agrícolas importantes são



copra, citrinos, abacaxis, tomates, feijões, papas, bananas,
inhame, taro, café; porcos,. As commodities de exportação
mais importantes são copra, papayas, citrinos frescos e
enlatados, café; peixe; pérolas e conchas de pérolas; Vestuário
de e os parceiros de exportação mais importantes são
desconhecido. As commodities de importação mais importantes
são gêneros alimentícios, têxteis, combustíveis, madeira, bens
de capital e os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Ilhas Cook e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $12,300 (2010 estimativa). Isso é muito bom.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Ilhas Cook
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Costa Rica - Visão geral:
O que você deve saber sobre Costa Rica? Vamos começar

com isso: Embora explorado pelos espanhóis no início do
século XVI, as tentativas iniciais de colonização da Costa Rica
não tiveram êxito devido a uma combinação de fatores,
incluindo doenças de pântanos infestados de mosquitos, calor
brutal, resistência por nativos e ataques de pirataria. Não foi até
1563 que um estabelecimento permanente de Cartago foi
estabelecido no planalto central mais frio e fértil. A área
permaneceu uma colônia por cerca de dois séculos e meio. Em
1821, a Costa Rica tornou-se uma das várias províncias da
América Central que declararam sua independência em
conjunto com a Espanha. Dois anos depois, ele se juntou às
Províncias Unidas da América Central, mas essa federação se
desintegrou em 1838, altura em que a Costa Rica proclamou
sua soberania e independência. Desde o final do século 19,
apenas dois breves períodos de violência prejudicaram o
desenvolvimento democrático do país. Em 1949, Costa Rica
dissolveu suas forças armadas. Embora ainda mantenha um
grande setor agrícola, a Costa Rica expandiu sua economia
para incluir indústrias de tecnologia e turismo fortes. O padrão
de vida é relativamente alto. A propriedade da terra é
generalizada.

Geografia de Costa Rica



Onde no globo é Costa Rica? A
localização deste país é América Central, que faz fronteira tanto
com o Mar do Caribe como com o Oceano Pacífico Norte,
entre Nicarágua e Panamá. A área total de Costa Rica é
51,100 km2, da qual 51,060 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: planícies costeiras separadas por montanhas
acidentadas, incluindo mais de 100 cones vulcânicos, dos quais
vários são grandes vulcões ativos. O ponto mais baixo de
Costa Rica é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Cerro
Chirripo 3.891 m. E o clima é tropicais e subtropicais; estação
seca (dezembro a abril); estação chuvosa (maio a novembro);
Mais frio em terras altas.

Habitantes de Costa Rica
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Costa Rica. O número é: 4,930,258 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? branco ou mestiço 83,6%, mulato 6,7%, indígena 2,4%,
preto de descendência africana 1,1%, outro 1,1%, nenhum
2,9%, não especificado 2,2% (2011 est.). Quais são os
idiomas em Costa Rica? Espanhol (oficial), inglês. E as
religiões: Católica romana 76,3%, Evangélico 13,7 %
Testemunha de Jeová 1,3%, outros protestantes 0,7%, outros
4,8%, nenhum 3,2%. Quantos anos as pessoas estão em



média? 31.3 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 78.7 ano. Onde as pessoas vivem em Costa
Rica? Aqui: Cerca de metade da população do país reside em
áreas urbanas; A capital de San José é a maior cidade e abriga
aproximadamente um quinto da população. As principais áreas
urbanas de Costa Rica são: SAN JOSE (capital) 1,17 milhões
(2015).

Governo e Economia de Costa Rica
A cidade de Costa Rica é San Jose e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 7 províncias (provincias, singular - provincia);
Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas,
San Jose. Em relação à economia de Costa Rica, produtos
industriais importantes são equipamentos médicos,
processamento de alimentos, têxteis e vestuário, materiais de
construção, fertilizantes, produtos plásticos. Produtos agrícolas
importantes são Bananas, abacaxis, café, melões, ornamentais
plantas, açúcar, milho, arroz, feijão, batatas; carne de bovino,
aves de capoeira, lácteos; Timbe. As commodities de
exportação mais importantes são bananas, abacaxis, café,
melões, plantas ornamentais, açúcar; carne; frutos do mar;
componentes eletrônicos, equipamentos médicos e os parceiros
de exportação mais importantes são US 41%, Holanda 5,8%,
Panamá 5,7%, Bélgica 5,4%, Nicarágua 5,2%, Guatemala
5,2% (2016). As commodities de importação mais importantes
são matérias-primas, bens de consumo, equipamentos de



capital, petróleo, materiais de construção e os parceiros de
importação mais importantes são US 37,1%, China 13,5%,
México 6,9% (2016). Quão rico é Costa Rica e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $17,200 (2017 estimativa). Isso é muito
bom. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 21.7% (2014
estimativa).

Mapa de Costa Rica
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Costa do Marfim

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Costa do Marfim. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
mapa de visão geral e o mapa detalhado de Costa do Marfim.
Mas vamos começar com a bandeira de país Costa do Marfim
aqui:
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Costa do Marfim - Visão geral:
O que você deve saber sobre Costa do Marfim? Vamos

começar com isso: Os laços estreitos com a França após a
independência em 1960, o desenvolvimento da produção de
cacau para exportação e o investimento estrangeiro fizeram da
Cote d'Ivoire um dos mais prósperos dos estados da África
Ocidental, mas não a protegem da turbulência política. Em
dezembro de 1999, um golpe militar - o primeiro na história da
Costa do Marfim - derrubou o governo. O líder da junta,
Robert GUEI, descartou as eleições realizadas no final de 2000
e se declarou o vencedor. O protesto popular o obrigou a se
afastar e uma eleição levou Laurent Gbagbo ao poder. Os
dissidentes ivoirenses e os membros descontentes dos militares
lançaram uma tentativa de golpe fracassada em setembro de
2002 que se transformou em rebelião e depois em guerra civil.
Em 2003, um cessar-fogo resultou na divisão do país com os
rebeldes que mantêm o norte, o governo do sul, e a
manutenção da paz força uma zona de amortecimento entre os
dois. Em março de 2007, o presidente Gbagbo e o ex-líder
rebelde das Forças Novas, Guillaume SORO, assinaram um
acordo em que a SORO se juntou ao governo de Gbagbo
como primeiro-ministro e os dois concordaram em reunir o país
ao desmantelar a zona tampão, integrando as forças rebeldes
nas forças armadas nacionais e realizando eleições. As
dificuldades na preparação dos registros eleitorais atrasaram a



votação até 2010. Em novembro de 2010, Alassane Dramane
Ouattara ganhou as eleições presidenciais sobre Gbagbo, mas
Gbagbo se recusou a entregar o poder, resultando em uma
retomada de cinco meses do conflito violento. Em abril de
2011, após combates generalizados, Gbagbo foi formalmente
forçado do cargo por partidários armados de Ouattara com a
ajuda das forças da ONU e francesas. A missão de paz da
ONU partiu em junho de 2017. Ouattara está focada na
reconstrução da economia e infra-estrutura do país, ao mesmo
tempo em que reconstruíram as forças de segurança. Gbagbo
está em Haia em julgamento por crimes contra a humanidade.

Geografia de Costa do Marfim

Onde no globo é Costa do Marfim?
A localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre o Gana e a Libéria. A área total
de Costa do Marfim é 322,463 km2, da qual 318,003 km2 é
terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente plana
para planícies ondulantes; montanhas no noroeste. O ponto
mais baixo de Costa do Marfim é Golfo da Guiné 0 m, o ponto
mais alto Monts Nimba 1,752 m. E o clima é tropicais ao longo
da costa, semi-áridos no extremo norte; três temporadas -



quente e seco (novembro a março), quente e seco (de março a
maio), quente e úmido (junho a outubro),.

Habitantes de Costa do Marfim
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Costa do Marfim. O número é: 24,184,810. Então, muitas
pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Akan 28,8%,
Voltaique ou Gur 16,1%, Northern Mande 14,5%, Kru 8,5%,
Southern Mande 6,9%, não especificado 0,9%, não-
marroquino 42,3% ( 2014 est.). Quais são os idiomas em
Costa do Marfim? Francês (oficial), 60 dialetos nativos dos
quais Dioula é o. E as religiões: muçulmano mais falado 42.9%,
católico 17.2%, evangélico 11.8%, metodista 1.7%, outro
Christian 3.2%, animista 3.6%, outra religião 0.5% nenhum
19,1%. Quantos anos as pessoas estão em média? 20.9 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 59
ano. Onde as pessoas vivem em Costa do Marfim? Aqui: a
população está localizada principalmente no sul florestal, com a
maior concentração de pessoas que residem nas cidades e ao
redor da costa atlântica; a maior parte da savana do norte
permanece escassamente povoada com maiores concentrações
localizadas ao longo dos corredores de transporte. As
principais áreas urbanas de Costa do Marfim são:
Yamoussoukro (capital) 259,000 (2014); Abidjan (sede do
governo) 4,86 milhões; Bouake 762.000 (2015).

Governo e Economia de Costa do Marfim



A cidade de Costa do Marfim é Yamoussoukro (capital
legislativa), Abidjan (capital administrativa); nota - embora
Yamoussoukro tenha sido a capital oficial desde 1983, Abidjan
continua a ser a capital administrativa, bem como o capital
comercial oficialmente designado; Estados Unidos, como
outros países, mantém sua embaixada em Abidjan e o governo
tipo república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 12 distritos e 2 distritos autônomos; Abidjan,
Bas-Sassandra, Comoe, Denguele, Goh-Djiboua, Lacs,
Lagunes, Montagnes, Sassandra-Marahoue, Savanes, Vallee du
Bandama, Woroba, Yamoussoukro, Zanzan,. Em relação à
economia de Costa do Marfim, produtos industriais importantes
são foodstuffs, bebidas; produtos de madeira, refinação de
petróleo, mineração de ouro, montagem de caminhões e
ônibus, têxteis, fertilizantes, materiais de construção,
eletricidade. Produtos agrícolas importantes são café, cacau,
banana, sementes de palmeira, milho, arroz, mandioca (maçã,
tapioca), batata-doce, açúcar, algodão, borracha; timbe. As
commodities de exportação mais importantes são cacau, café,
madeira, petróleo, algodão, bananas, abacaxis, óleo de palma,
peixe e os parceiros de exportação mais importantes são
Holanda 11,3%, EUA 7,4%, França 6,8%, Bélgica 6,1%,
Alemanha 5,2%, Índia 5,1%, Burkina Faso 4,6%, Mali 4,5%,
Suíça 4,1% (2016). As commodities de importação mais
importantes são combustível, equipamentos de capital,
alimentos e os parceiros de importação mais importantes são
França 13,5%, Nigéria 13,3%, China 11,8%, US 4,2%
(2016). Quão rico é Costa do Marfim e quão rico são as



pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $3,900 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 46.3%
(2015 estimativa).

Mapa de Costa do Marfim
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Croácia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Croácia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Croácia. Mas vamos
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começar com a bandeira de país Croácia aqui:
 

Croácia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Croácia? Vamos começar

com isso: As terras que hoje compõem a Croácia faziam parte
do Império Austro-Húngaro até o fim da Primeira Guerra
Mundial. Em 1918, os croatas, sérvios e eslovenos formaram
um reino conhecido depois de 1929 como Jugoslávia. Após a
Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia se tornou um estado
comunista independente federal sob a força do marechal Josip
Broz, também conhecido como TITO. Embora a Croácia tenha
declarado sua independência da Iugoslávia em 1991, levaram
quatro anos de lutas esporádicas, mas muitas vezes amargas,
antes de ocupar os exércitos dos sérvios, foram principalmente
liberados das terras croatas, juntamente com a maioria da
população sérvia étnica da Croácia. Sob a supervisão da
ONU, o último enclave sérvio no leste da Eslavônia foi
devolvido à Croácia em 1998. O país aderiu à OTAN em abril
de 2009 e à UE em julho de 2013.

Geografia de Croácia



Onde no globo é Croácia? A
localização deste país é Europa do Sudeste, na fronteira com o
Mar Adriático, entre a Bósnia e Herzegovina e Eslovênia. A
área total de Croácia é 56,594 km2, da qual 55,974 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: geograficamente
diversos; planalto ao longo da fronteira húngara, baixas
montanhas e terras altas perto do litoral do Adriático e ilhas. O
ponto mais baixo de Croácia é Mar Adriático 0 m, o ponto
mais alto Dinara 1,831 m de. E o clima é Mediterrâneo e
continental; clima continental predominante com verões quentes
e invernos frios; Invernos suaves, verões secos ao longo da
costa.

Habitantes de Croácia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Croácia. O número é: 4,292,095 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Croat 90,4%, serb 4,4%, outros 4,4% (incluindo bosnio,
húngaro, esloveno, checo e romani), não especificado 0,8%
(2011 est.). Quais são os idiomas em Croácia? croata (oficial )



95,6%, sérvio 1,2%, outros 3% (incluindo húngaro, checo,
eslovaco e albanês), não especificado 0,2% (2011 est.). E as
religiões: Católico romano 86,3%, ortodoxo 4,4%, muçulmano
1,5%, outro 1,5%, não especificado 2,5 %, não religioso ou
ateu 3,8% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 43 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 76.1 ano. Onde as pessoas vivem em
Croácia? Aqui: mais da população vive na metade norte do
país, com aproximadamente uma quarta parte da população
residente em e ao redor da capital de Zagreb; muitas das ilhas
são escassamente povoadas. As principais áreas urbanas de
Croácia são: Zagreb (capital) 687,000 (2015).

Governo e Economia de Croácia
A cidade de Croácia é Zagre e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 20 municípios (zupanije, zupanija - singular) e 1 cidade (grad
- singular) com status especial de condado; Bjelovarsko-
Bilogorska (Bjelovar-Bilogora), Brodsko-Posavska (Brod-
Posavina), Dubrovacko-Neretvanska (Dubrovnik-Neretva),
Istarska (Istria), Karlovacka (Karlovac), Koprivnicko-
Krizevacka (Koprivnica-Krizevci), Krapinsko-Zagorska (
Krapina-Zagorje), Licko-Senjska (Lika-Senj), Medimurska
(Medimurje), Osjecko-Baranjska (Osijek-Baranja), Pozesko-
Slavonska (Pozega-Slavonia), Primorsko-Goranska (Primorje-
Gorski Kotar), Sibensko-Kninska (Sibackik-Knin), Sisacko-
Moslavacka (Sisak-Moslavina), Splitsko-Dalmatinska (Split-



Dalmatia), Varazdinska (Varazdin), Viroviticko-Podravska
(Virovitica-Podravina), Vukovarsko-Srijemska (Vukovar-
Syrmia), Zadarska (Zadar ), Zagreb, Zagrebacka (concelho de
Zagreb). Em relação à economia de Croácia, produtos
industriais importantes são químicos e plásticos, máquinas-
ferramentas, produtos metálicos, eletrônicos, produtos de ferro
fundido e laminados, alumínio, papel, produtos de madeira,
materiais de construção, têxteis, construção naval, petróleo e
refinação de petróleo, alimentos e bebidas, turismo. Produtos
agrícolas importantes são Culturas arvenses (trigo, milho,
cevada, beterraba açucarada, girassol, colza, alfafa, trevo);
Legumes (batatas, repolho, cebola, tomate, pimenta); frutas
(maçãs, ameixas, mandarinas, azeitonas), uvas para vinho;
Gado (bovinos, vacas, porcos); produtos lácteos produtos. As
commodities de exportação mais importantes são equipamentos
de transporte, máquinas, têxteis, produtos químicos, alimentos,
combustíveis e os parceiros de exportação mais importantes
são Itália 13,5%, Eslovênia 12,3%, Alemanha 11,6%, Bósnia e
Herzegovina 9,2%, Áustria 6,3%, Sérvia 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas,
transportes e equipamentos elétricos; produtos químicos,
combustíveis e lubrificantes; Produtos alimentares e os
parceiros de importação mais importantes são Alemanha
16,1%, Itália 12,6%, Eslovênia 10,9%, Áustria 7,9%, Hungria
7,1% (2016). Quão rico é Croácia e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $24,100 (2017 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso



significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 19.5% (2014 estimativa).

Mapa de Croácia
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Cuba

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Cuba. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Cuba. Mas vamos começar com a
bandeira de país Cuba aqui:
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Cuba - Visão geral:
O que você deve saber sobre Cuba? Vamos começar com

isso: A população ameríndia nativa de Cuba começou a
declinar após a descoberta européia da ilha por Cristóvão
Colombo em 1492 e após o seu desenvolvimento como colônia
espanhola nos próximos vários séculos. Um grande número de
escravos africanos foram importados para trabalhar as
plantações de café e açúcar e Havana tornou-se o ponto de
partida para as frotas do tesouro anual para a Espanha, do
México e do Peru. O governo espanhol eventualmente
provocou um movimento de independência e rebeliões
ocasionais que foram severamente suprimidas. A intervenção
dos EUA durante a guerra hispano-americana em 1898 ajudou
os cubanos a derrubar o domínio espanhol. O Tratado de Paris
estabeleceu a independência cubana da Espanha em 1898 e,
após três anos e meio do subseqüente domínio militar dos
EUA, Cuba tornou-se uma república independente em 1902,
após a qual a ilha experimentou uma série de governos
predominantemente dominados pelos políticos militares e
corruptos. Fidel Castro liderou um exército rebelde para a
vitória em 1959; Sua regra autoritária manteve o regime
subsequente por quase cinco décadas. Ele desistiu como
presidente em fevereiro de 2008 em favor de seu irmão mais
novo Raul Castro. A revolução comunista de Cuba, com apoio
soviético, foi exportada por toda a América Latina e África nos
anos 1960, 1970 e 1980. De 8 a 9 de setembro de 2017, o



furacão Irma passou pela costa norte de Cuba causando danos
consideráveis às estruturas, estradas e fontes de energia. O país
enfrentou uma grave recessão econômica em 1990, após a
retirada dos antigos subsídios soviéticos no valor de US $ 4-6
bilhões anualmente. Cuba às vezes retrata o embargo dos
EUA, no lugar desde 1961, como fonte de suas dificuldades.
Ao longo da última década, tem havido uma crescente
comunicação com o governo cubano para atender os interesses
nacionais. Como resultado dos esforços iniciados em dezembro
de 2014 para restabelecer as relações diplomáticas com o
governo cubano, que foram cortados em janeiro de 1961, os
EUA e Cuba reabriram as embaixadas em seus respectivos
países em 20 de julho de 2015. No entanto, o embargo
continua em vigor. A migração ilícita de cidadãos cubanos para
os EUA através de rotas marítimas e terrestres tem sido um
desafio de longa data. No ano fiscal de 2016, a Guarda
Costeira dos Estados Unidos proibiu 5.228 cidadãos cubanos
no mar. Também no ano fiscal de 2016, 44.553 migrantes
cubanos se apresentaram em vários portos de entrada de
fronteira terrestre em todo os EUA. Em 12 de janeiro de 2017,
os EUA e Cuba assinaram uma Declaração Conjunta que
encerra o chamado "pé molhado, política de "pé seco" - pelo
qual os cidadãos cubanos que chegaram ao solo dos EUA
foram autorizados a permanecer - facilitando o repatriamento
de migrantes cubanos. A migração ilícita cubana já caiu
significativamente.

Geografia de Cuba



Onde no globo é Cuba? A
localização deste país é Caribe, ilha entre o Mar do Caribe e o
Oceano Atlântico Norte, a 150 km ao sul de Key West,
Flórida. A área total de Cuba é 110,860 km2, da qual 109,820
km2 é terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente plana
para planícies ondulantes, com colinas acidentadas e montanhas
no sudeste. O ponto mais baixo de Cuba é Mar do Caribe 0 m,
o ponto mais alto Pico Turquino 1,974 m de. E o clima é
tropical; moderado pelos ventos alísios; estação seca
(novembro a abril); Época chuvosa (maio a outubro).

Habitantes de Cuba
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Cuba. O número é: 11,147,407 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
branco 64.1%, mulato ou misturado 26.6%, preto 9.3%. Quais
são os idiomas em Cuba? Espanhol (oficial). E as religiões:
nominalmente católico romano 85%, protestante, Testemunhas
de Jeová, judios, santeria. Quantos anos as pessoas estão em
média? 41.5 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 78.8 ano. Onde as pessoas vivem em Cuba?
Aqui: Grandes grupos populacionais encontrados em todo o



país, sendo os mais significativos nas cidades e cidades
maiores, particularmente o capital de Havana. As principais
áreas urbanas de Cuba são: Havana (capital) 2,177 milhões
(2015).

Governo e Economia de Cuba
A cidade de Cuba é Havana e o governo tipo estado

comunista. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
15 províncias (provincias, singular - provincia) e 1 município
especial (municipio especial); Artemisa, Camaguey, Ciego de
Avila, Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, Isla de la
Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar
del Río, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara. Em
relação à economia de Cuba, produtos industriais importantes
são de petróleo, níquel, cobalto, produtos farmacêuticos,
tabaco, construção, aço, cimento, maquinaria agrícola, suga.
Produtos agrícolas importantes são açúcar, tabaco, citrinos,
café, arroz, batatas, feijão; gado. As commodities de
exportação mais importantes são Petróleo, níquel, produtos
médicos, açúcar, tabaco, peixe, citrinos, café e os parceiros de
exportação mais importantes são Rússia 22,9%, Venezuela
15,4%, Espanha 10,3% (2016). As commodities de
importação mais importantes são petróleo, alimentos, máquinas
e equipamentos, produtos químicos e os parceiros de
importação mais importantes são China 29,2%, Espanha 14%,
Itália 5,1% , Brasil 4,7%, México 4,4%, Rússia 4,3%, Canadá
4,1%, US 4% (2016). Quão rico é Cuba e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $11,900 (2016 estimativa). Isso é muito bom.



Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Cuba
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Curaçao

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Curaçao. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Curaçao. Mas vamos
começar com a bandeira de país Curaçao aqui:
 

Curaçao - Visão geral:
O que você deve saber sobre Curaçao? Vamos começar

com isso: Originalmente estabelecido por índios Arawak,
Curacao foi apreendido pelos holandeses em 1634 junto com a
vizinha ilha de Bonaire. Uma vez que o centro do tráfico de
escravos do Caribe, Curacao foi atingido economicamente pela
abolição da escravidão em 1863. Sua prosperidade (e a de

http://mapsguides.com/


Aruba vizinha) foi restaurada no início do século 20 com a
construção da Isla Refineria para atender aos recém-
descobertos Campos petrolíferos venezuelanos. Em 1954,
Curaçao e várias outras possessões holandesas do Caribe
foram reorganizadas como as Antilhas Holandesas, parte do
Reino dos Países Baixos. Nos referendos de 2005 e 2009, os
cidadãos de Curaçao votaram para se tornar um país autônomo
no Reino dos Países Baixos. A mudança de status entrou em
vigor em outubro de 2010 com a dissolução das Antilhas
Holandesas.

Geografia de Curaçao

Onde no globo é Curaçao? A
localização deste país é Caribe, uma ilha no Mar do Caribe, a
55 km da costa da Venezuela. A área total de Curaçao é 444
km2, da qual 444 km2 é terra. Então este é um país pequeno.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
geralmente baixo, terreno montanhoso. O ponto mais baixo de
Curaçao é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto Mt.
Christoffel 372 m. E o clima é clima marinho tropical,
melhorado pelos ventos alísios do nordeste, resulta em
temperaturas amenas; semi-árido com precipitação média de
60 cm / sim.

Habitantes de Curaçao



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Curaçao. O número é: 149,648 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? maioria
afro-caribenha; Holandeses, franceses, latino americanos,
asiáticos do leste, sul asiáticos, minorias judaicas. Quais são os
idiomas em Curaçao? Papiamento (oficial) (língua crioula que é
uma mistura de portugues, espanhol, holandês, inglês e, em
menor grau, francês, bem como elementos de línguas africanas
e língua do Arawak) 81,2%, holandês (oficial ) 8%, espanhol
4%, inglês (oficial) 2,9%, outros 3,9% (censo de 2001). E as
religiões: Católica romana 72,8%, 6,16% pentecostal,
protestante 3,2%, adventista 3%, testemunha de jeová 2%,
evangélico 1,9%, outros 3,8 %, nenhum 6%, não especificado
0,6% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
36.1 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 78.5 ano. Onde as pessoas vivem em
Curaçao? Aqui: maior concentração na ilha é Willemstad;
Pequenos assentamentos perto da costa podem ser
encontrados em toda a ilha, particularmente no noroeste de. As
principais áreas urbanas de Curaçao são: Willemstad (capital)
145.000 (2014).

Governo e Economia de Curaçao
A cidade de Curaçao é Willemstad e o governo tipo

democracia parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhum (parte do Reino dos Países Baixos).
Em relação à economia de Curaçao, produtos industriais



importantes são turismo de frutas tropicais , refinação de
petróleo, transbordo de petróleo, fabricação de luz, serviços
financeiros e empresariais. Produtos agrícolas importantes são
Aloe, sorgo, amendoim, vegetais,. As commodities de
exportação mais importantes são produtos e os parceiros de
exportação mais importantes são desconhecido. As
commodities de importação mais importantes são petrolíferos
petróleo bruto, alimentos, manufaturas e os parceiros de
importação mais importantes são desconhecido. Quão rico é
Curaçao e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $15,000 (2004
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido.

Mapa de Curaçao
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Chipre - Visão geral:
O que você deve saber sobre Chipre? Vamos começar

com isso: Uma antiga colônia britânica, Chipre tornou-se
independente em 1960, após anos de resistência ao domínio
britânico. As tensões entre a maioria cipriota grega e a minoria
turcochipriota surgiram em dezembro de 1963, quando a
violência inciada na capital de Nicósia. Apesar da implantação
de forças de paz da ONU em 1964, a violência
intercomunitária esporádica continuou, forçando a maioria dos
cipriotas turcos a enclaves em toda a ilha. Em 1974, uma
tentativa patrocinada pelo governo grego de derrubar o
presidente eleito de Chipre foi atendida por intervenção militar
da Turquia, que logo controlou mais de um terço da ilha. Em
1983, a área administrada cipriota turca se declarou a
"República Turca do Norte de Chipre" ("TRNC"), mas é
reconhecida apenas pela Turquia. Um acordo mediado pela
ONU, o Plano Annan, não conseguiu obter aprovação por
ambas as comunidades em 2004. Em fevereiro de 2014, após
um hiato de quase dois anos, os líderes das duas comunidades
retomaram discussões formais sob os auspícios da ONU,
visando reunir a ilha dividida. As conversações foram suspensas
em outubro de 2014, mas retomaram em sério em maio de
2015 após a eleição de um novo "presidente" cipriota turco.
Toda a ilha entrou na UE em 1 de maio de 2004, embora o
acervo da UE - o conjunto de direitos e obrigações comuns -



se aplique apenas às áreas sob o governo internacionalmente
reconhecido e seja suspenso na área administrada pelos
turcochipriotas. No entanto, os cipriotas turcos individuais
capazes de documentar a sua elegibilidade para a cidadania da
República de Chipre gozam legalmente dos mesmos direitos
concedidos a outros cidadãos dos Estados da UE. Após um
hiato de quase dois anos, os líderes das duas comunidades
retomaram discussões formais sob os auspícios da ONU,
visando reunir a ilha dividida. As conversações foram suspensas
em outubro de 2014, mas retomaram em sério em maio de
2015 após a eleição de um novo "presidente" cipriota turco.
Toda a ilha entrou na UE em 1 de maio de 2004, embora o
acervo da UE - o conjunto de direitos e obrigações comuns -
se aplique apenas às áreas sob o governo internacionalmente
reconhecido e seja suspenso na área administrada pelos
turcochipriotas. No entanto, os cipriotas turcos individuais
capazes de documentar a sua elegibilidade para a cidadania da
República de Chipre gozam legalmente dos mesmos direitos
concedidos a outros cidadãos dos Estados da UE. Após um
hiato de quase dois anos, os líderes das duas comunidades
retomaram discussões formais sob os auspícios da ONU,
visando reunir a ilha dividida. As conversações foram suspensas
em outubro de 2014, mas retomaram em sério em maio de
2015 após a eleição de um novo "presidente" cipriota turco.
Toda a ilha entrou na UE em 1 de maio de 2004, embora o
acervo da UE - o conjunto de direitos e obrigações comuns -
se aplique apenas às áreas sob o governo internacionalmente
reconhecido e seja suspenso na área administrada pelos



turcochipriotas. No entanto, os cipriotas turcos individuais
capazes de documentar a sua elegibilidade para a cidadania da
República de Chipre gozam legalmente dos mesmos direitos
concedidos a outros cidadãos dos Estados da UE. os líderes
das duas comunidades retomaram discussões formais sob os
auspícios da ONU, visando reunir a ilha dividida. As
conversações foram suspensas em outubro de 2014, mas
retomaram em sério em maio de 2015 após a eleição de um
novo "presidente" cipriota turco. Toda a ilha entrou na UE em 1
de maio de 2004, embora o acervo da UE - o conjunto de
direitos e obrigações comuns - se aplique apenas às áreas sob
o governo internacionalmente reconhecido e seja suspenso na
área administrada pelos turcochipriotas. No entanto, os
cipriotas turcos individuais capazes de documentar a sua
elegibilidade para a cidadania da República de Chipre gozam
legalmente dos mesmos direitos concedidos a outros cidadãos
dos Estados da UE. os líderes das duas comunidades
retomaram discussões formais sob os auspícios da ONU,
visando reunir a ilha dividida. As conversações foram suspensas
em outubro de 2014, mas retomaram em sério em maio de
2015 após a eleição de um novo "presidente" cipriota turco.
Toda a ilha entrou na UE em 1 de maio de 2004, embora o
acervo da UE - o conjunto de direitos e obrigações comuns -
se aplique apenas às áreas sob o governo internacionalmente
reconhecido e seja suspenso na área administrada pelos
turcochipriotas. No entanto, os cipriotas turcos individuais
capazes de documentar a sua elegibilidade para a cidadania da
República de Chipre gozam legalmente dos mesmos direitos



concedidos a outros cidadãos dos Estados da UE. Toda a ilha
entrou na UE em 1 de maio de 2004, embora o acervo da UE
- o conjunto de direitos e obrigações comuns - se aplique
apenas às áreas sob o governo internacionalmente reconhecido
e seja suspenso na área administrada pelos turcochipriotas. No
entanto, os cipriotas turcos individuais capazes de documentar
a sua elegibilidade para a cidadania da República de Chipre
gozam legalmente dos mesmos direitos concedidos a outros
cidadãos dos Estados da UE. Toda a ilha entrou na UE em 1
de maio de 2004, embora o acervo da UE - o conjunto de
direitos e obrigações comuns - se aplique apenas às áreas sob
o governo internacionalmente reconhecido e seja suspenso na
área administrada pelos turcochipriotas. No entanto, os
cipriotas turcos individuais capazes de documentar a sua
elegibilidade para a cidadania da República de Chipre gozam
legalmente dos mesmos direitos concedidos a outros cidadãos
dos Estados da UE.

Geografia de Chipre

Onde no globo é Chipre? A
localização deste país é Oriente Médio, ilha no Mar
Mediterrâneo, sul da Turquia; nota - Chipre vê-se como parte
da Europa; geopolíticamente, pode ser classificado como



caindo na Europa, Oriente Médio, ou ambos,. A área total de
Chipre é 9,251 km2 (of which 3,355 km2 are in north Cyprus),
da qual 9,241 km2 é terra. Então este é um país pequeno.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
planície central de inverno com montanhas ao norte e ao sul;
planícies dispersas mas significativas ao longo da costa sul. O
ponto mais baixo de Chipre é Mar Mediterrâneo 0 m, o ponto
mais alto Monte Olimpo 1,951 m de. E o clima é temperados;
Mediterrâneo com verões quentes e secos e.

Habitantes de Chipre
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Chipre. O número é: 1,221,549 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Grego
98,8%, outros 1% (inclui maronita, armênio, turco-cipriota),
não especificado 0,2%. Quais são os idiomas em Chipre?
grego (oficial) 80,9%, turco (oficial) 0,2%, inglês 4,1%,
romeno 2,9%, russo 2,5%, búlgaro 2,2% Árabe 1,2% Filipino
1,1% outros 4,3%, não especificado 0,6%. E as religiões:
Cristão ortodoxo 89,1%, Católica romana 2,9%, protestante /
anglicano 2%, muçulmano 1,8%, budista 1%, outro (inclui
maronita, igreja arménia, hindu) 1,4%, desconhecido 1,1%,
nenhum / ateísmo 0,6%. Quantos anos as pessoas estão em
média? 36.8 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 78.8 ano. Onde as pessoas vivem em
Chipre? Aqui: População concentrada no centro de Nicosia e



nas principais cidades do sul: Paphos, Limassol e Larnaca. As
principais áreas urbanas de Chipre são: Nicósia (capital)
251,000 (2014).

Governo e Economia de Chipre
A cidade de Chipre é Nicosia (Lefkosia / Lefkosa) e o

governo tipo República de Chipre - democracia presidencial;
República Turca do Norte de Chipre (auto declarada) -
democracia semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 6 distritos; Ammochostos
(Famagusta); (tudo menos uma pequena parte localizada na
comunidade cipriota turca), Keryneia (Kyrenia, o único distrito
localizado inteiramente na comunidade cipriota turca), Larnaka
(Larnaca, com uma pequena parte localizada na comunidade
cipriota turca), Lefkosia (Nicósia; uma pequena parte
administrada pelos cipriotas turcos), Lemesos (Limassol), Pafos
(Paphos); nota - os 5 "distritos" da "TRNC" são Gazimagusa
(Famagusta), Girne (Kyrenia), Guzelyurt (Morphou), Iskele
(Trikomo), Lefkosa (Nicosia). Em relação à economia de
Chipre, produtos industriais importantes são turismo de
produtos lácteos, queijos , processamento de alimentos e
bebidas, cimento e gesso, reparação e remodelação de navios,
produtos têxteis, produtos químicos leves, produtos metálicos,
madeira, papel, pedra e produtos de argila. Produtos agrícolas
importantes são cítricos, legumes, cevada , uvas, azeitonas,
vegetais; aves, carne de porco, cordeiro;. As commodities de
exportação mais importantes são citrinos, batatas, produtos
farmacêuticos, cimento, roupas e os parceiros de exportação
mais importantes são UK 12%, Grécia 10,2%, Suécia 6,9%,



Libéria 5,8%, Líbia 4,9% (2016). As commodities de
importação mais importantes são bens de consumo, petróleo e
lubrificantes, máquinas, equipamentos de transporte e os
parceiros de importação mais importantes são Grécia 18%,
Alemanha 16,9%, China 7,7%, Itália 5,7%, Reino Unido 5,5%,
Coréia do Sul 4,4%, França 4% (2016). Quão rico é Chipre e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $36,600 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Chipre
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República Checa - Visão geral:
O que você deve saber sobre República Checa? Vamos

começar com isso: No final da Primeira Guerra Mundial, os
checos e eslovacos do antigo Império Austro-Húngaro se
uniram para formar a Tchecoslováquia. Durante os anos de
entreguerras, tendo rejeitado um sistema federal, os líderes
predominantemente checos do país estavam freqüentemente
preocupados em atender às exigências cada vez mais
estridentes de outras minorias étnicas dentro da república,
principalmente os eslovacos, os alemães dos Sudetes e os
rutenos (ucranianos). Na véspera da Segunda Guerra Mundial,
a Alemanha nazista ocupou o território que hoje compreende a
República Tcheca e a Eslováquia tornou-se um estado
independente aliado à Alemanha. Após a guerra, uma
Tchecoslováquia reunida mas truncada (menos Ruthenia) caiu
dentro da esfera de influência soviética. Em 1968, uma invasão
das tropas do Pacto de Varsóvia encerrou os esforços dos
líderes do país para liberalizar o domínio comunista e criar " o
país sofreu um "divórcio de veludo não violento" em seus dois
componentes nacionais, a República Tcheca e a Eslováquia. A
República Checa ingressou na OTAN em 1999 e na União
Européia em 2004. O país mudou seu nome breve para a
República Tcheca em 2016. o país sofreu um "divórcio de
veludo não violento" em seus dois componentes nacionais, a
República Tcheca e a Eslováquia. A República Checa ingressou



na OTAN em 1999 e na União Européia em 2004. O país
mudou seu nome breve para a República Tcheca em 2016.

Geografia de República Checa

Onde no globo é República Checa?
A localização deste país é Europa Central, entre a Alemanha, a
Polónia, a Eslováquia e a Áustria. A área total de República
Checa é 78,867 km2, da qual 77,247 km2 é terra. Então este
não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: Bohemia no oeste consiste em planícies,
colinas e planaltos ondulados, rodeados por montanhas baixas;
A Morávia no leste é composta por um país muito montanhoso.
O ponto mais baixo de República Checa é Rio Labe (Elba) 115
m, o ponto mais alto Snezka 1,602 m de. E o clima é
temperados; Verões frescos; Invernos frios, nebulosos e úmidos
A.

Habitantes de República Checa
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

República Checa. O número é: 10,674,723 (7/2017
estimativa). Portanto, esta não é uma população muito grande.
Quem mora aqui? Checa 64,3%, Morava 5%, Eslovaca 1,4%,



outra 1,8%, não especificada 27,5% (2011 est.). Quais são os
idiomas em República Checa? Checa (oficial) 95,4%, eslovaca
1,6%, outra 3% (censo de 2011). E as religiões: Católica
Romana 10,4%, Protestante (inclui Fraternidade Checa e
Hussite) 1,1%, outra e não especificada 54%, nenhuma 34,5%
(2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 42.1
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 78.8 ano. Onde as pessoas vivem em República Checa?
Aqui: Uma distribuição bastante uniforme na maior parte do
país, mas as regiões do norte e leste tendem a ter maiores
concentrações urbanas. As principais áreas urbanas de
República Checa são: Praga (capital) 1,314 milhões (2015).

Governo e Economia de República Checa
A cidade de República Checa é e o governo tipo . Vamos

dar uma olhada nas divisões administrativas - 13 regiões (kraje,
singular - kraj) e 1 capital (hlavni mesto); Jihocesky (Boémia do
Sul), Jihomoravsky (Morávia do Sul), Karlovarsky (Karlovy
Vary), Kralovehradecky (Hradec Kralove), Liberecky
(Liberec), Moravskoslezsky (Moravia-Silesia), Olomoucky
(Olomouc), Pardubicky (Pardubice), Plzensky (Pilsen) Praha
(Praga), Stredocesky (Boémia Central), Ustecky (Usti),
Vysocina (Highlands), Zlinsky (Zlin). Em relação à economia de
República Checa, produtos industriais importantes são de
capoeira , metalurgia, máquinas e equipamentos, vidro,
armamento. Produtos agrícolas importantes são trigo, batatas,
beterraba açucareira, lúpulo, frutas; porcos, aves. As



commodities de exportação mais importantes são máquinas e
equipamentos de transporte, matérias-primas, combustíveis,
produtos químicos e os parceiros de exportação mais
importantes são Alemanha 32,4%, Eslováquia 8,4%, Polônia
5,8%, Reino Unido 5,2%, França 5,2%, Itália 4,3%, Áustria
4,2% (2016). As commodities de importação mais importantes
são máquinas e equipamentos de transporte, matérias-primas e
combustíveis, produtos químicos e os parceiros de importação
mais importantes são Alemanha 30,6%, Polônia 9,6%, China
7,5%, Eslováquia 6,3%, Holanda 5,3%, Itália 4,1% (2016).
Quão rico é República Checa e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$35,200 (2017 estimativa). Isso significa que os padrões de
vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 9.7% (2015 estimativa).

Mapa de República Checa
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Dinamarca - Visão geral:
O que você deve saber sobre Dinamarca? Vamos começar

com isso: Uma vez que o assento dos invasores de Viking e
mais tarde um importante poder do norte europeu, a Dinamarca
evoluiu para uma nação moderna e próspera que está
participando da integração política e econômica geral da
Europa. Juntou-se à OTAN em 1949 e à CEE (agora a UE)
em 1973. No entanto, o país optou por excluir certos
elementos do Tratado de Maastricht da UE, incluindo a União
Económica e Monetária Europeia, a cooperação europeia de
defesa e questões relativas a justiça e assuntos internos.

Geografia de Dinamarca

Onde no globo é Dinamarca? A
localização deste país é Norte da Europa, na fronteira com o
Mar Báltico e o Mar do Norte, numa península ao norte da
Alemanha (Jutlândia); também inclui várias ilhas principais
(Sjaelland, Fyn, e Bornholm). A área total de Dinamarca é
43,094 km2, da qual 42,434 km2 é terra. Então este não é um



país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: planície e planície para planícies suaves. O ponto
mais baixo de Dinamarca é Lammefjord -7 m, o ponto mais
alto Mollehoj / Ejer Bavnehoj 171 m de. E o clima é
temperado; úmido e nublado; Invernos suaves e ventosos e
verões quentes.

Habitantes de Dinamarca
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Dinamarca. O número é: 5,605,948 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Dinamarquês (inclui os países da Gronelândia (que são
predominantemente inuit) e feroês) 86,7% Turco 1,1%, outros
12,2% (os maiores grupos são poloneses, sírios, alemães,
iraquianos e romenos). Quais são os idiomas em Dinamarca?
Dinamarquês, Feroês, Gronelândia (um dialeto inuit), alemão
(pequena minoria). E as religiões: Lutherano evangélico (oficial)
76%, muçulmano 4%, outros (denominações de menos de 1%
cada, incluindo católicos romanos, Testemunhas de Jeová,
cristãos ortodoxos sérvios, judeus, batista e budista) 20%
(2017 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 42.2
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 79.5 ano. Onde as pessoas vivem em Dinamarca? Aqui:
Com excelente acesso ao Mar do Norte, ao Skagerrak, ao
Kattegat e ao Mar Báltico, os centros populacionais tendem a
estar ao longo das áreas costeiras, particularmente em



Copenhague e no lado leste do continente do país,. As
principais áreas urbanas de Dinamarca são: Copenhague
(capital) 1,268 milhão ( 2015).

Governo e Economia de Dinamarca
A cidade de Dinamarca é Copenhaga e o governo tipo

Monarquia constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - Dinamarca metropolitana - 5
regiões (regioner, singular - região); Hovedstaden (capital),
Midtjylland (Jutland Central), Nordjylland (Jutlândia do Norte),
Sjaelland (Zelândia), Syddanmark (Dinamarca do Sul). Em
relação à economia de Dinamarca, produtos industriais
importantes são ferro de peixe , aço, metais não ferrosos,
produtos químicos, processamento de alimentos, máquinas e
equipamentos de transporte, têxteis e vestuário, eletrônicos,
construção, móveis e outros produtos de madeira, construção e
remodelação naval, moinhos de vento, produtos farmacêuticos,
equipamentos médicos. Produtos agrícolas importantes são
Cevada, trigo, batatas, beterraba açucareira; carne de porco,
produtos lácteos;. As commodities de exportação mais
importantes são Máquinas e instrumentos, carne e produtos à
base de carne, produtos lácteos, peixe, produtos
farmacêuticos, mobiliário e design, moinhos de vento e os
parceiros de exportação mais importantes são Alemanha
16,3%, Suécia 11,9%, US 8,2%, Reino Unido 6,5%, Noruega
6,1%, Holanda 5,1%, China 4,4% (2016 ). As commodities de
importação mais importantes são máquinas e equipamentos,
matérias-primas e semimanufacturas para indústria, produtos
químicos, grãos e géneros alimentícios, bens de consumo e os



parceiros de importação mais importantes são Alemanha
21,4%, Suécia 12,2%, Holanda 8%, China 7,3%, Noruega
5,5%, Reino Unido 4,2% (2016). Quão rico é Dinamarca e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $49,600 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 13.4% (2011
estimativa).

Mapa de Dinamarca
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Djibouti - Visão geral:
O que você deve saber sobre Djibouti? Vamos começar

com isso: O Território Francês dos Afars e os Issas tornou-se
Djibouti em 1977. Hassan Gouled Aptidon instalou um estado
autoritário de um partido e passou a servir como presidente até
1999. A agitação entre a minoria Afar na década de 1990
levou a uma guerra civil que terminou em 2001 com um acordo
de paz entre os rebeldes Afar e o governo dominado pela
Somália. Em 1999, a primeira eleição presidencial
multipartidária de Djibouti resultou na eleição de Ismail Omar
Guelleh como presidente; ele foi reeleito para um segundo
mandato em 2005 e prorrogou seu cargo no cargo através de
uma emenda constitucional, o que lhe permitiu cumprir um
terceiro mandato em 2011 e começar um quarto mandato em
2016. Djibouti ocupa uma localização geográfica estratégica na
intersecção do Mar Vermelho e do Golfo de Aden e serve
como um importante portal de transporte de mercadorias que
entram e saem das terras altas do Leste Africano e dos
transbordos entre a Europa, Oriente Médio e Ásia. O governo
mantém laços de longa data com a França, que mantém uma
importante presença militar no país e tem fortes laços com os
EUA. Djibouti hospeda vários milhares de membros das forças
armadas dos EUA no Camp Lemonnier, administrado pelos
EUA.

Geografia de Djibouti



Onde no globo é Djibouti? A
localização deste país é África Oriental, na fronteira com o
Golfo de Aden e o Mar Vermelho, entre a Eritreia e a Somália.
A área total de Djibouti é 23,200 km2, da qual 23,180 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: planície costeira
seca e planalto separados por montanhas centrais. O ponto
mais baixo de Djibouti é Lac Assal -155 m, o ponto mais alto
Moussa Ali 2,021 m. E o clima é deserto; Tórida,.

Habitantes de Djibouti
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Djibouti. O número é: 865,267 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Somali
60%, Afar 35%, outros 5% (inclui francês, árabe, etíope e
italiano). Quais são os idiomas em Djibouti? francês (oficial),
árabe (oficial) , Somali, Afa. E as religiões: Muçulmano 94%,
cristão 6%. Quantos anos as pessoas estão em média? 23.9
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 63.6 ano. Onde as pessoas vivem em Djibouti? Aqui:



áreas mais densamente povoadas estão no leste; a maior cidade
é Djibouti, com uma população acima de 600 mil habitantes;
nenhuma outra cidade no país tem uma população total superior
a 50.000. As principais áreas urbanas de Djibouti são: Djibouti
(capital) 529.000 (2015).

Governo e Economia de Djibouti
A cidade de Djibouti é Djibouti e o governo tipo republica

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 6 distritos (cercles, singular - cercle); Ali
Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjourah. Em relação à
economia de Djibouti, produtos industriais importantes são
construção, processamento agrícola, transporte. Produtos
agrícolas importantes são Frutas, vegetais; cabras, ovelhas,
camelos, peles de animais. As commodities de exportação mais
importantes são reexports, couros e peles, café (em trânsito),
sucata e os parceiros de exportação mais importantes são
Etiópia 39%, Somália 17,8%, Catar 9,4%, Brasil 9,1%, Iêmen
5,1% (2016). As commodities de importação mais importantes
são alimentos, bebidas, equipamentos de transporte , produtos
químicos, produtos petrolíferos, vestuário e os parceiros de
importação mais importantes são Emirados Árabes Unidos
25,8%, França 16,4%, China 10,4%, Arábia Saudita 8,4%,
Etiópia 7%, Iêmen 4,8% (2016). Quão rico é Djibouti e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $3,600 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um



número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 23%.

Mapa de Djibouti
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Dominica - Visão geral:
O que você deve saber sobre Dominica? Vamos começar

com isso: A Dominica foi a última das ilhas caribenhas a serem
colonizadas pelos europeus devido principalmente à feroz
resistência dos caribes nativos. A França cedeu a posse à Grã-
Bretanha em 1763, que colonizou a ilha em 1805. Em 1980,
dois anos após a independência, as fortunas da Dominica
melhoraram quando uma administração corrupta e tirânica foi
substituída pela de Mary Eugenia Charles, a primeira mulher do
primeiro ministro no Caribe , que permaneceu no cargo há 15
anos. Em 18 de setembro de 2017, o furacão Maria passou
por toda a ilha, causando danos consideráveis às estruturas,
estradas, comunicações e fornecimento de energia e destruindo
em grande parte as áreas agrícolas críticas.

Geografia de Dominica

Onde no globo é Dominica? A
localização deste país é Caribe, ilha entre o Mar do Caribe e o
Oceano Atlântico Norte, a meio caminho entre Porto Rico e
Trinidad e Tobago. A área total de Dominica é 751 km2, da
qual 751 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: montanhas
acidentadas de origem vulcânica. O ponto mais baixo de



Dominica é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto Morne
Diablotins 1.447 m de. E o clima é tropicais; moderado pelos
ventos alísios do Nordeste; Forte precipitação.

Habitantes de Dominica
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Dominica. O número é: 73,897 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? preto
86,6%, misturado 9,1%, indígena 2,9%, outro 1,3%, não
especificado 0,2% (2001 est.). Quais são os idiomas em
Dominica? Inglês (oficial), patois francês. E as religiões:
Católica Romana 61,4%, Protestante 28,6% (inclui Evangélica
6,7%, Séptimo Dia Adventista 6,1%, Pentecostal 5,6%, Batista
4,1%, Metodista 3,7%, Igreja de Deus 1,2%, outros 1,2%),
Rastafari 1,3%, Testemunha de Jeová 1,2 %, outros 0,3%,
nenhum 6,1%, não especificado 1,1% (2001 est.). Quantos
anos as pessoas estão em média? 33.5 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 77.2 ano. Onde
as pessoas vivem em Dominica? Aqui: população é mosly
agrupada ao longo da costa, com cerca de um terço vivendo na
freguesia de São Jorge, em ou em torno da capital de Roseau;
O interior vulcânico é escassamente povoado. As principais
áreas urbanas de Dominica são: Roseau (capital) 15.000
(2014).

Governo e Economia de Dominica
A cidade de Dominica é Roseau e o governo tipo república



parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 10 paróquias; Saint Andrew, São David, São Jorge, São
João, São José, São Lucas, São Marcos, São Patrício, São
Paulo, São Pedro,. Em relação à economia de Dominica,
produtos industriais importantes são sabão de cacau , óleo de
coco, turismo, copra, móveis, blocos de cimento, sapatos.
Produtos agrícolas importantes são Bananas, cítricos, mangas,
raízes, cocos,. As commodities de exportação mais importantes
são Bananas, sabão, óleo de baía, vegetais, toranja, laranjas e
os parceiros de exportação mais importantes são Trinidad e
Tobago 15,4%, Jamaica 13,3%, Arábia Saudita 13%, São
Cristóvão e Nevis 11,8%, Guiana 9,3%, Barbados 5,1%, US
5,1%, Antígua e Barbuda 4,5%, Egito 4,1% (2016). As
commodities de importação mais importantes são produtos
manufaturados, máquinas e equipamentos, alimentos, produtos
químicos e os parceiros de importação mais importantes são
US 23,4%, Trinidad e Tobago 18,1%, Itália 8,7%, Reino
Unido 5,4% (2016). Quão rico é Dominica e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $12,000 (2017 estimativa). Isso é muito bom.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 29% (2009 estimativa).

Mapa de Dominica
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República Dominicana - Visão geral:
O que você deve saber sobre República Dominicana?

Vamos começar com isso: Os tainos - habitantes indígenas de
Hispaniola antes da chegada dos europeus - dividiram a ilha em
cinco chefes e territórios. Cristóvão Colombo explorou e
reivindicou a ilha em sua primeira viagem em 1492; tornou-se
um trampolim para a conquista espanhola do Caribe e do
continente americano. Em 1697, a Espanha reconheceu o
domínio francês sobre o terceiro oeste da ilha, que em 1804
tornou-se no Haiti. O restante da ilha, então chamado de Santo
Domingo, procurou obter sua própria independência em 1821,
mas foi conquistado e governado pelos haitianos por 22 anos;
finalmente alcançou a independência como a República
Dominicana em 1844. Em 1861, os dominicanos voltaram
voluntariamente ao Império Espanhol, mas dois anos depois
lançaram uma guerra que restaurou a independência em 1865.
Um legado de insatisfeito, Principais regras não representativas
seguidas, limitadas pela ditadura de Rafael Leonidas Trujillo de
1930 a 1961. Juan Bosch foi eleito presidente em 1962, mas
foi deposto em um golpe militar em 1963. Em 1965, os EUA
lideraram uma intervenção no meio de um guerra civil
desencadeada por uma revolta para restaurar a Bosch. Em
1966, Joaquin Balaguer derrotou a Bosch nas eleições
presidenciais. Balaguer manteve um aperto no poder durante a
maioria dos próximos 30 anos, quando a reação internacional



às eleições defeituosas obrigou-o a reduzir seu mandato em
1996. Desde então, realizaram-se eleições competitivas
regulares em que os candidatos da oposição ganharam a
presidência. O ex-presidente Leonel Fernández Reyna
(primeiro semestre 1996-2000) ganhou eleição para um novo
mandato em 2004, após uma alteração constitucional que
permite que os presidentes atendam mais de um mandato, e foi
posteriormente reeleito para um segundo mandato consecutivo.
Em 2012, Danilo Medina Sanchez tornou-se presidente; Ele foi
reeleito em 2016.

Geografia de República Dominicana

Onde no globo é República
Dominicana? A localização deste país é Caribe, dois terços do
leste da ilha de Hispaniola, entre o Mar do Caribe e o Oceano
Atlântico Norte, a leste do Haiti. A área total de República
Dominicana é 48,670 km2, da qual 48,320 km2 é terra. Então
este não é um país grande. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: terras altas e nas montanhas acidentadas
da chuva intercaladas com vales férteis. O ponto mais baixo de
República Dominicana é Lago Enriquillo -46 m, o ponto mais
alto Pico Duarte 3,098 m. E o clima é marítimo tropical;
pequena variação sazonal da temperatura; Variação sazonal
nas.

Habitantes de República Dominicana



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
República Dominicana. O número é: 10,734,247 (7/2017
estimativa). Portanto, esta não é uma população muito grande.
Quem mora aqui? misturado 70,4% (mestiço / indio 58%,
mulato 12,4%), preto 15,8%, branco 13,5%, outros 0,3%.
Quais são os idiomas em República Dominicana? espanhol
(oficial). E as religiões: Católica Romana 95%, outros 5%.
Quantos anos as pessoas estão em média? 28.1 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 78.3 ano.
Onde as pessoas vivem em República Dominicana? Aqui:
desenvolvimento costeiro é significativo, especialmente nas
planícies costeiras do sul e no vale de Cibao, onde a densidade
populacional é mais alta; Grupos populacionais menores
existem nas montanhas interiores (Cordilheira Central). As
principais áreas urbanas de República Dominicana são: Santo
Domingo (capital) 2,945 milhões (2015).

Governo e Economia de República Dominicana
A cidade de República Dominicana é Santo Domingo e o

governo tipo república presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 10 regiões ( regiões, singular -
região); Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao
Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama, Valdésia, Yuma. Em
relação à economia de República Dominicana, produtos
industriais importantes são turismo, processamento de açúcar,
mineração de ouro, têxteis, cimento, tabaco, componentes
elétricos, dispositivos médicos. Produtos agrícolas importantes



são Cacau, tabaco, cana-de-açúcar, café, algodão, arroz,
feijão, batatas, milho, bananas; gado, porcos, produtos lácteos,
carne bovina, ovos de. As commodities de exportação mais
importantes são ouro, prata, cacau, açúcar, café, tabaco,
carnes, bens de consumo e os parceiros de exportação mais
importantes são US 47,3%, Haiti 12%, Canadá 7,8%, Índia
6,2% (2016). As commodities de importação mais importantes
são petróleo, gêneros alimentícios, algodão e tecidos, produtos
químicos e farmacêuticos e os parceiros de importação mais
importantes são US 40,4%, China 12,5%, México 5,2%
(2016). Quão rico é República Dominicana e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $17,000 (2017 estimativa). Isso é muito bom.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 30.5% (2016 estimativa).

Mapa de República Dominicana
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Equador - Visão geral:
O que você deve saber sobre Equador? Vamos começar

com isso: O que agora é o Equador fazia parte do Império Inca
do Norte até a conquista espanhola em 1533. Quito tornou-se
uma sede do governo colonial espanhol em 1563 e parte do
Virreinato da Nova Granada em 1717. Os territórios do vice-
reinado - Nova Granada (Colômbia) , Venezuela e Quito -
ganharam sua independência entre 1819 e 1822 e formaram
uma federação conhecida como Gran Colômbia. Quando Quito
se retirou em 1830, o nome tradicional mudou em favor da
"República do Equador". Entre 1904 e 1942, o Equador
perdeu os territórios em uma série de conflitos com seus
vizinhos. Uma guerra de fronteira com o Peru que acendeu em
1995 foi resolvida em 1999. Embora o Equador tenha marcado
30 anos de governança civil em 2004, o período foi
prejudicado pela instabilidade política. Protestos em Quito
contribuíram para a expulsão de meio termo de três do
Equador os quatro últimos presidentes eleitos
democraticamente. No final de 2008, os eleitores aprovaram
uma nova constituição, o 20 do Equador desde que ganhou
independência. As eleições gerais foram realizadas em abril de
2017, e os eleitores elegeram o presidente Lenin Moreno.

Geografia de Equador



Onde no globo é Equador? A
localização deste país é América do Sul ocidental, na fronteira
com o Oceano Pacífico no Equador, entre Colômbia e Peru. A
área total de Equador é 283,561 km2, da qual 276,841 km2 é
terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: costeira costeira
(costa), planalto inter-andino central (serra) e planal para rolar
selva oriental (oriente). O ponto mais baixo de Equador é
Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Chimborazo 6,267 m.
E o clima é ao longo da costa, tornando-se mais frio no interior
das elevações mais elevadas; tropical na selva amazônica
planície.

Habitantes de Equador
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Equador. O número é: 16,290,913 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? mestiço (amerindiano e branco) 71,9%, Montubio 7,4%,
ameríndio 7%, branco 6,1%, afroecuadoriano 4,3%, mulato
1,9%, preto 1%, outros 0,4% (2010 est.). Quais são os
idiomas em Equador? Espanhol (castelhano) 93% (oficial ),



Quechua 4,1%, outros indígenas 0,7%, estrangeiros 2,2%. E as
religiões: católicos romanos 74%, evangélica 10,4%,
testemunha de jeová 1,2%, outros 6,4% (inclui religiões
mórmons budistas, judeus, espiritualistas, muçulmanos, hindus,
indígenas, religiões afro-americanas Pentecostal), ateísmo
7,9%, agnóstico 0,1%. Quantos anos as pessoas estão em
média? 27.7 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 77 ano. Onde as pessoas vivem em
Equador? Aqui: Quase metade da população é concentrada no
interior das bacias e vales interdependentes dos Andes, com
grandes concentrações encontradas ao longo da faixa costeira
ocidental; as florestas tropicais do leste permanecem
escassamente povoadas. As principais áreas urbanas de
Equador são: Guayaquil 2,709 milhões; Quito (capital) 1.726
milhões (2015).

Governo e Economia de Equador
A cidade de Equador é Quito e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 24 províncias (provincias, singular - provincia);
Azuay, Bolívar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,
Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos,
Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza,
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas ,
Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe. Em relação à
economia de Equador, produtos industriais importantes são
petróleo, processamento de alimentos, têxteis, produtos de



madeira, produtos químicos. Produtos agrícolas importantes
são bananas, café, cacau, arroz, batatas, mandioca (mandioca),
bananas, cana-de-açúcar; gado, ovelha, porco, carne bovina,
carne de porco, produtos lácteos; peixe, camarão; Balsa
madeira. As commodities de exportação mais importantes são
petróleo, bananas, flores cortadas, camarão, cacau, café,
madeira, peixe e os parceiros de exportação mais importantes
são US 32,3%, Chile 6,8%, Vietnã 6,6%, Peru 5,6 %,
Colômbia 4,8%, Rússia 4,6% (2016). As commodities de
importação mais importantes são materiais industriais,
combustíveis e lubrificantes, bens de consumo não duráveis e
os parceiros de importação mais importantes são US 23%,
China 19%, Colômbia 8%, Brasil 4,2% (2016). Quão rico é
Equador e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $11,200 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 25.6% (12/2013 est).

Mapa de Equador
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Egito. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Egito. Mas vamos começar com a
bandeira de país Egito aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Egito - Visão geral:
O que você deve saber sobre Egito? Vamos começar com

isso: A regularidade e a riqueza da inundação anual do rio Nilo,
juntamente com o semi-isolamento proporcionado pelos
desertos para o leste e o oeste, permitiram o desenvolvimento
de uma das grandes civilizações do mundo. Um reino unificado
surgiu em torno de 3200 aC, e uma série de dinastias governou
no Egito nos próximos três milênios. A última dinastia nativa
caiu para os persas em 341 aC, que por sua vez foram
substituídos pelos gregos, romanos e bizantinos. Foram os
árabes que introduziram o Islã e a língua árabe no século 7 e
que governaram para os próximos seis séculos. Uma casta
militar local, os mamelucos assumiram o controle em 1250 e
continuaram a governar após a conquista do Egito pelos turcos
otomanos em 1517. A conclusão do canal de Suez em 1869
elevou o Egito como um importante centro de transporte
mundial. Ostensivamente para proteger seus investimentos, A
Grã-Bretanha tomou o controle do governo do Egito em 1882,
mas a fidelidade nominal ao Império Otomano continuou até
1914. Parcialmente independente do Reino Unido em 1922, o
Egito adquiriu plena soberania da Grã-Bretanha em 1952. A
conclusão da Barragem Alta de Assuão em 1971 e o Lago
resultante Nasser alterou o horrível lugar do rio Nilo na
agricultura e ecologia do Egito. Uma população em rápido
crescimento (a maior do mundo árabe), a terra cultivável



limitada e a dependência do Nilo continuam a sobrecarregar os
recursos e a sociedade do estresse. O governo tem lutado para
atender as demandas da população egípcia através de reformas
econômicas e investimentos maciços em comunicações e infra-
estrutura física. Inspirados na revolução tunisina de 2010,
grupos de oposição egípcios lideraram manifestações e greves
trabalhistas em todo o país, culminando com a derrota do
presidente Hosni Mubarak em 2011. As forças armadas
egípcias assumiram liderança nacional até um novo parlamento
no início de 2012; mais tarde no mesmo ano, Mohammed
Morsi ganhou as eleições presidenciais. Seguindo, muitas vezes,
protestos violentos durante a primavera de 2013 contra o
governo Morsi e a Irmandade Muçulmana, as Forças Armadas
egípcias intervieram e retiraram Morsi do poder em julho de
2013 e o substituíram pelo presidente interino Adly Mansour.
Em janeiro de 2014, os eleitores aprovaram uma nova
constituição por referendo e, em maio de 2014, elegeu o
presidente Abdelfattah Elsisi. O Egito elegeu uma nova
legislatura em dezembro de 2015, o primeiro parlamento desde
2012. Mohammed Morsi ganhou as eleições presidenciais.
Seguindo, muitas vezes, protestos violentos durante a primavera
de 2013 contra o governo Morsi e a Irmandade Muçulmana, as
Forças Armadas egípcias intervieram e retiraram Morsi do
poder em julho de 2013 e o substituíram pelo presidente
interino Adly Mansour. Em janeiro de 2014, os eleitores
aprovaram uma nova constituição por referendo e, em maio de
2014, elegeu o presidente Abdelfattah Elsisi. O Egito elegeu
uma nova legislatura em dezembro de 2015, o primeiro



parlamento desde 2012. Mohammed Morsi ganhou as eleições
presidenciais. Seguindo, muitas vezes, protestos violentos
durante a primavera de 2013 contra o governo Morsi e a
Irmandade Muçulmana, as Forças Armadas egípcias
intervieram e retiraram Morsi do poder em julho de 2013 e o
substituíram pelo presidente interino Adly Mansour. Em janeiro
de 2014, os eleitores aprovaram uma nova constituição por
referendo e, em maio de 2014, elegeu o presidente Abdelfattah
Elsisi. O Egito elegeu uma nova legislatura em dezembro de
2015, o primeiro parlamento desde 2012. os eleitores
aprovaram uma nova constituição por referendo e, em maio de
2014, elegeu o presidente Abdelfattah Elsisi. O Egito elegeu
uma nova legislatura em dezembro de 2015, o primeiro
parlamento desde 2012. os eleitores aprovaram uma nova
constituição por referendo e, em maio de 2014, elegeu o
presidente Abdelfattah Elsisi. O Egito elegeu uma nova
legislatura em dezembro de 2015, o primeiro parlamento desde
2012.

Geografia de Egito

Onde no globo é Egito? A
localização deste país é África do Norte, na fronteira com o
Mar Mediterrâneo, entre a Líbia e a Faixa de Gaza, e o Mar



Vermelho, no norte do Sudão, e inclui a Península do Sinai da
Ásia. A área total de Egito é 1,001,450 km2, da qual 995,450
km2 é terra. Então este é um país bastante grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: vasto
planalto do deserto interrompido pelo vale do Nilo e delta. O
ponto mais baixo de Egito é Qattara Depressão -133 m, o
ponto mais alto Monte Catherine 2,629 m. E o clima é deserto;
Verões quentes e secos com invernos moderados.

Habitantes de Egito
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Egito. O número é: 97,041,072 (7/2017 estimativa). Então este
país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora aqui?
Egípcio 99,6%, outros 0,4% (censo de 2006). Quais são os
idiomas em Egito? Árabe (oficial), inglês e francês amplamente
compreendido por classes educadas. E as religiões:
Muçulmanos (predominantemente sunitas) 90%, cristãos
(maioria copta ortodoxos, outros cristãos incluem o armênio
apostólico, católico, maronita, ortodoxo, e anglicano) 10%
(2015 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 23.9
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 73 ano. Onde as pessoas vivem em Egito? Aqui:
aproximadamente 95% da população vive a 20 km do rio Nilo
e seu delta; vastas áreas do país permanecem escassamente
povoadas ou desabitadas. As principais áreas urbanas de Egito
são: Cairo (capital) 18.772 milhões; Alexandria 4.778 milhões



(2015).
Governo e Economia de Egito
A cidade de Egito é Cairo e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 27 governorates (muhafazat, singular -
muhafazat); Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Mar Vermelho),
Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah
(Alexandria), Al Isma'iliyah (Ismailia), Al Jizah (Gizé), Al
Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah ( Cairo), Al Qalyubiyah, Al
Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (New Valley), As Suways
(Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id
(Port Said), Dumyat (Damietta) Janub Sina '(Sinai do Sul), Kafr
Ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (Sinai do Norte),
Suhaj,. Em relação à economia de Egito, produtos industriais
importantes são têxteis, processamento de alimentos, turismo,
produtos químicos, farmacêuticos, hidrocarbonetos,
construção, cimento, metais, produtos manufacturados leves.
Produtos agrícolas importantes são Algodão, arroz, milho,
trigo, feijão, frutas, vegetais; bovinos, búfalos de água, ovinos,
caprinos. As commodities de exportação mais importantes são
petróleo bruto e produtos petrolíferos, frutas e vegetais,
algodão, têxteis, produtos metálicos, produtos químicos,
alimentos processados e os parceiros de exportação mais
importantes são UAE 12,5%, Arábia Saudita 7,7%, Itália
6,5%, Turquia 6,3%, Reino Unido 4,6%, US 4,5% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, produtos alimentares, produtos químicos,
produtos de madeira, combustíveis e os parceiros de



importação mais importantes são China 12,9% Alemanha
8,7%, US 5,3%, Itália 4,5%, Turquia 4,3%, Arábia Saudita
4,1% (2016). Quão rico é Egito e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $13,000 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 25.2% (2011 estimativa).

Mapa de Egito
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começar com a bandeira de país El Salvador aqui:
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El Salvador - Visão geral:
O que você deve saber sobre El Salvador? Vamos

começar com isso: El Salvador alcançou a independência da
Espanha em 1821 e da Federação Centro-Americana em
1839. Uma guerra civil de 12 anos, que custou cerca de 75 mil
vidas, foi encerrada em 1992, quando o governo e os rebeldes
de esquerda assinaram um tratado que prevê militar e reformas
políticas. El Salvador é assediado por uma das maiores taxas
de homicídios do mundo e bandas criminosas disseminadas.

Geografia de El Salvador

Onde no globo é El Salvador? A
localização deste país é América Central, que faz fronteira com
o Oceano Pacífico Norte, entre a Guatemala e Honduras. A
área total de El Salvador é 21,041 km2, da qual 20,721 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
montanhas com estreito cinturão costeiro e planalto central. O
ponto mais baixo de El Salvador é Oceano Pacífico 0 m, o
ponto mais alto Cerro El Pital 2.730 m. E o clima é ; tropical;
estação chuvosa (maio a outubro); estação seca (novembro a
abril); tropical na costa; temperado em terras altas.



Habitantes de El Salvador
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em El

Salvador. O número é: 6,172,011 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? mestiço 86,3%, branco 12,7%, ameríndio 0,2% (inclui
Lenca, Kakawira, Nahua-Pipil), preto 0,1%, outros 0,6%
(2007 est.). Quais são os idiomas em El Salvador? Espanhol
(oficial), Nawat (entre alguns ameríndios). E as religiões:
Católica romana 50%, Protestante 36%, outros 2%, nenhum
12% (2014 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
27.1 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 74.9 ano. Onde as pessoas vivem em El
Salvador? Aqui: Embora seja o país mais pequeno da área
terrestre Na América Central, El Salvador tem uma população
que é 18 vezes maior do que Belize; Pelo menos 20% da
população vive no exterior; alta densidade populacional em
todo o país, com concentração particular em torno da capital
de San Salvado. As principais áreas urbanas de El Salvador
são: SAN Salvador (capital) 1,098 milhões (2015).

Governo e Economia de El Salvador
A cidade de El Salvador é San Salvado e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 14 departamentos (departamentos, singular -
departamento); Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango,
Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La Union, Morazan, San
Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate,



Usulutan. Em relação à economia de El Salvador, produtos
industriais importantes são processamento de alimentos,
bebidas, petróleo, produtos químicos, fertilizantes, têxteis,
móveis, metais leves. Produtos agrícolas importantes são Café,
açúcar, milho, arroz, feijão, oleaginosas, algodão, sorgo; carne
bovina, produtos lácteos. As commodities de exportação mais
importantes são exportações de montagem offshore, café,
açúcar, têxteis e vestuário, etanol, produtos químicos,
eletricidade, manufaturas de ferro e aço e os parceiros de
exportação mais importantes são EUA 48,3%, Honduras
14,2%, Guatemala 13,5%, Nicarágua 6,5%, Costa Rica 4,7%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
matérias-primas, bens de consumo, bens de capital,
combustíveis, alimentos, petróleo, eletricidade e os parceiros de
importação mais importantes são US 37,9%, Guatemala
10,2%, China 8,8% , México 7,6%, Honduras 6,3% (2016).
Quão rico é El Salvador e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $8,900
(2017 estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 34.9% (2015 estimativa).

Mapa de El Salvador
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Guiné Equatorial - Visão geral:
O que você deve saber sobre Guiné Equatorial? Vamos

começar com isso: A Guiné Equatorial ganhou independência
em 1968 após 190 anos de domínio espanhol; É um dos países
mais pequenos da África composto por um território continental
e cinco ilhas habitadas. A capital de Malabo está localizada na
ilha de Bioko, a aproximadamente 25 km do litoral da
Camaréia, no Golfo da Guiné. Entre 1968 e 1979, o presidente
autocrático, Francisco Macias Nguema, praticamente destruiu
todas as instituições políticas, econômicas e sociais do país
antes de ser deposto por seu sobrinho Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo em um golpe. O presidente Obiang
governou desde outubro de 1979 e foi reeleito em 2016.
Embora nominalmente uma democracia constitucional desde
1991, as eleições presidenciais e legislativas desde 1996 foram
geralmente rotuladas como falhas. O presidente exerce controle
quase total sobre o sistema político e colocou barreiras legais e
burocráticas que impedem a oposição política. A Guiné
Equatorial experimentou um rápido crescimento econômico
devido à descoberta de grandes reservas de petróleo offshore
e, na última década, se tornou o terceiro maior exportador de
petróleo da África Subsaariana. Apesar da poupança
econômica do país devido à produção de petróleo, resultando
em um aumento maciço na receita do governo nos últimos anos,
a queda nos preços globais do petróleo colocou uma pressão



significativa sobre o orçamento do estado. A Guiné Equatorial
continua a procurar diversificar sua economia e aumentar o
investimento estrangeiro, apesar de pequenas melhorias nos
padrões de vida da população.

Geografia de Guiné Equatorial

Onde no globo é Guiné Equatorial? A
localização deste país é África Central, na fronteira com o Bight
de Biafra, entre Camarões e Gabão. A área total de Guiné
Equatorial é 28,051 km2, da qual 28,051 km2 é terra. Então
este não é um país grande. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: planícies úmidas litorais se elevam a
colinas interiores; ilhas são vulcânicas. O ponto mais baixo de
Guiné Equatorial é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto
Pico Basile 3.008 m. E o clima é tropicais; sempre quentes,.

Habitantes de Guiné Equatorial
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Guiné Equatorial. O número é: 778,358 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Fang
85,7%, Bubi 6,5%, Mdowe 3,6%, Annobon 1,6%, Bujeba
1,1%, outros 1,4% (censo de 1994). Quais são os idiomas em
Guiné Equatorial? Espanhol (oficial) 67,6%, outro (inclui



francês (oficial), Fang, Bubi) 32,4% (censo de 1994). E as
religiões: nominalmente cristão e predominantemente católico
romano, práticas pagãs. Quantos anos as pessoas estão em
média? 19.8 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 64.6 ano. Onde as pessoas vivem em Guiné
Equatorial? Aqui: Apenas duas grandes cidades com mais de
30,000 pessoas (Bata no continente, e a capital Malabo na ilha
de Bioko); pequenas comunidades estão espalhadas por todo o
continente e as cinco ilhas habitadas. As principais áreas
urbanas de Guiné Equatorial são: Malabo (capital) 145.000
(2014).

Governo e Economia de Guiné Equatorial
A cidade de Guiné Equatorial é Malabo; nota - uma nova

capital de Oyala está sendo construída no continente perto de
Djibloho; Malabo está na ilha de Bioko e o governo tipo
república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 7 províncias (provincias, singular - provincia);
Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem,
Litoral, Wele-Nzas. Em relação à economia de Guiné
Equatorial, produtos industriais importantes são petróleo, gás
natural, serraria. Produtos agrícolas importantes são Café,
cacau , arroz, inhame, mandioca (mandioca, tapioca), bananas,
nozes de azeite de palma; gado; Timbe. As commodities de
exportação mais importantes são produtos petrolíferos, timbe e
os parceiros de exportação mais importantes são Índia 19,4%,
China 13,5%, Coréia do Sul 13,2%, Espanha 12,3%, Itália



5,1%, Holanda 5,1%, EUA 4,1% (2016). As commodities de
importação mais importantes são petróleo equipamentos
setoriais, outros equipamentos, materiais de construção,
veículos e os parceiros de importação mais importantes são US
23,3%, Espanha 21,8%, China 12,8% (2016). Quão rico é
Guiné Equatorial e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $34,900
(2017 estimativa). Isso significa que os padrões de vida são
bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 44% (2011
estimativa).

Mapa de Guiné Equatorial
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Eritreia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Eritreia? Vamos começar

com isso: Após a independência do controle colonial italiano
em 1941 e 10 anos de controle administrativo britânico, a
ONU estabeleceu a Eritreia como uma região autônoma dentro
da federação etíope em 1952. A anexação completa da Etiópia
como província na Etiópia 10 anos depois provocou uma
violenta luta de 30 anos para independência que terminou em
1991 com os rebeldes eritreus derrotando as forças
governamentais. Os eritreus aprovaram esmagadoramente a
independência em um referendo de 1993. Isaias Afworki foi o
único presidente da Eritréia desde a independência; Sua regra,
particularmente desde 2001, tem sido altamente autocrática e
repressiva. Seu governo criou uma sociedade altamente
militarizada, prosseguindo um programa impopular de
recrutamento obrigatório no serviço nacional, às vezes de
duração indefinida. Uma guerra de fronteira de dois anos e
meio com a Etiópia que entrou em erupção em 1998 terminou
sob os auspícios da ONU em dezembro de 2000. Uma
operação de paz da ONU foi estabelecida que monitorou uma
Zona de Segurança Temporária de 25 km de extensão. A
Comissão de Fronteira Eritreia-Etiópia (EEBC) criada em abril
de 2003 foi encarregada de delimitar e delimitar a fronteira do
tratado colonial com base em tratados coloniais pertinentes
(1900, 1902 e 1908) e no direito internacional aplicável ". O
EEBC, em 30 de novembro de 2007, demarcou remotamente



a fronteira, atribuindo a cidade de Badme à Eritreia, apesar das
forças de manutenção da Etiópia lá desde a guerra de 1998-
2000. Eritréia insistiu para que a ONU encerrasse sua missão
de manutenção da paz em 31 de julho de 2008. A Eritréia
aceitou a decisão de "demarcação virtual" da EEBC e
repetidamente convidou a Etiópia a remover suas tropas. A
Etiópia não aceitou a decisão de demarcação, e nenhuma das
partes iniciou um diálogo significativo para resolver o impasse.
A Eritréia está sujeita a várias resoluções do Conselho de
Segurança da ONU (inicialmente em 2009 e renovadas
anualmente), impondo um embargo de armas e uma proibição
de viagem e congelamento de ativos em determinados
indivíduos, com a evidência de que apoiou grupos de oposição
armados na região.

Geografia de Eritreia

Onde no globo é Eritreia? A
localização deste país é África Oriental, que faz fronteira com o
Mar Vermelho, entre Djibouti e Sudão. A área total de Eritreia
é 117,600 km2, da qual 101,000 km2 é terra. Então este não é
um país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: dominado pela extensão das terras altas eíopes da
tendência norte-sul, descendendo a leste para uma planície do



deserto costeiro, no noroeste para um terreno montanhoso e no
sudoeste para planícies planas até rolando. O ponto mais baixo
de Eritreia é perto de Kulul dentro do Danakil Depression -75
m, o ponto mais alto Soira 3,018 m de. E o clima é , tira de
deserto seca ao longo da costa do Mar Vermelho; mais frio e
mais húmido nas terras altas centrais (até 61 cm de chuva por
ano, mais pesados de junho a setembro); semi-árido nas colinas
ocidentais e nas terras baixas,.

Habitantes de Eritreia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Eritreia. O número é: 5,918,919 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
nove grupos étnicos reconhecidos: Tigrinya 55%, Tigre 30%,
Saho 4%, Kunama 2%, Rashaida 2%, Bilen 2%, outros (Afar,
Beni Amir , Nera) 5% (2010 est.). Quais são os idiomas em
Eritreia? Tigrinya (oficial), árabe (oficial), inglês (oficial), Tigre,
Kunama, Afar, outras línguas cushitic. E as religiões:
Muçulmanas, coptas cristãs, católicas romanas, protestantes.
Quantos anos as pessoas estão em média? 19.7 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 65.2 ano.
Onde as pessoas vivem em Eritreia? Aqui: densidade é mais
alta no centro do país em e ao redor das cidades de Asmara
(capital) e Keren;. As principais áreas urbanas de Eritreia são:
Pequenos assentamentos existem no norte e sul de Asmara
(capital) 804,000 (2015).



Governo e Economia de Eritreia
A cidade de Eritreia é Asmara (Asmera) e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 6 regiões (zobatat, singular - zoba); Anseba,
Debub (Sul), Debubawi K'eyih Bahri (Mar do Sul do Mar
Vermelho), Gash Barka, Ma'akel (Central), Semenawi Keyih
Bahri (Mar Vermelho Norte). Em relação à economia de
Eritreia, produtos industriais importantes são processamento de
alimentos para peixes , bebidas, vestuário e têxteis, fabricação
leve, sal, cimento. Produtos agrícolas importantes são Sorgo,
lentilhas, vegetais, milho, algodão, tabaco, sisal; gado, cabras;.
As commodities de exportação mais importantes são ouro e
outros minerais, gado, sorgo, têxteis, alimentos, pequenas
indústrias e os parceiros de exportação mais importantes são
China 57,7%, Índia 21,9%, Coréia do Sul 4,9%, Sérvia 4,2%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
maquinaria, produtos petrolíferos, alimentos e produtos
manufaturados e os parceiros de importação mais importantes
são China 18,1%, Emirados Árabes Unidos 15,4%, Arábia
Saudita 13,7%, Itália 6,5%, Turquia 5,9%, Brasil 5,1%,
Bélgica 4,1% (2016). Quão rico é Eritreia e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $1,400 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 50% (2004
estimativa).



Mapa de Eritreia
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Estónia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Estónia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Estónia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Estónia aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Estónia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Estónia? Vamos começar

com isso: Depois de séculos de domínio dinamarquês, sueco,
alemão e russo, a Estônia alcançou a independência em 1918.
Incorporado à força na URSS em 1940 - uma ação nunca
reconhecida pelos EUA e muitos outros países - recuperou É a
liberdade em 1991 com o colapso da União Soviética. Desde
as últimas tropas russas deixadas em 1994, a Estônia tem sido
livre para promover laços econômicos e políticos com o
Ocidente. Juntou-se à OTAN e à UE na primavera de 2004,
entrou formalmente na OCDE no final de 2010 e adotou o euro
como moeda oficial em 1 de janeiro de 2011.

Geografia de Estónia

Onde no globo é Estónia? A
localização deste país é Europa Oriental, na fronteira com o
Mar Báltico e o Golfo da Finlândia, entre a Letónia e a Rússia.
A área total de Estónia é 45,228 km2, da qual 42,388 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos



descrever o terreno do país? Desta forma: pantanosos,
planícies; plana no norte, montanhosa no sul. O ponto mais
baixo de Estónia é Mar Báltico 0 m, o ponto mais alto Suur
Munamagi 318 m. E o clima é marítimos; invernos molhados,
moderados, verões frescos.

Habitantes de Estónia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Estónia. O número é: 1,251,581 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Estoniano
68.7%, russo 24.8%, ucraniano 1.7%, bielorrusso 1%, Finn
0.6%, outros 1.6%, não especificado 1.6% (2011 est.). Quais
são os idiomas em Estónia? Estoniano (oficial) 68,5%, russo
29,6%, ucraniano 0,6%, outro 1,2%, não especificado 0,1%
(2011 est.). E as religiões: Lutheran 9,9%, ortodoxo 16,2%,
outro cristão (incluindo metodista, adventista do sétimo dia,
católico romano, pentecostal ) 2,2%, outros 0,9%, nenhum
54,1%, não especificado 16,7% (2011 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 42.7 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 76.9 ano. Onde as pessoas
vivem em Estónia? Aqui: Uma distribuição bastante uniforme na
maior parte do país, com áreas urbanas atraindo populações
maiores e mais densas. As principais áreas urbanas de Estónia
são: Tallinn ( capital) 391,000 (2015).

Governo e Economia de Estónia
A cidade de Estónia é Tallinn e o governo tipo república



parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 15 municípios (maakonnad, singular - maakond); Harjumaa
(Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi), Jarvamaa
(Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu), Laane-
Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu), Polvamaa (Polva),
Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare), Tartumaa (Tartu),
Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi), Vorumaa (Voru). Em
relação à economia de Estónia, produtos industriais importantes
são alimentos para peixes , engenharia, eletrônica, madeira e
produtos de madeira, têxteis; tecnologia da informação,
telecomunicações. Produtos agrícolas importantes são Grãos,
batatas, vegetais; gado e produtos lácteos;. As commodities de
exportação mais importantes são máquinas e equipamentos
elétricos 30%, produtos alimentares e bebidas 9%,
combustíveis minerais 6%, madeira e produtos de madeira
14%, artigos de metais comuns 7%, móveis e roupas de cama
11%, veículos e peças 3%, produtos químicos 4% (2016 est.)
e os parceiros de exportação mais importantes são Suécia
17,9%, na Finlândia 16%, Latvia 9,2%, Rússia 6,5%, Lituânia
6%, Alemanha 5,9%, Noruega 4,1% (2016). As commodities
de importação mais importantes são máquinas e equipamentos
elétricos 28%, combustíveis minerais 11%, alimentos e
produtos de 10 %, veículos 9%, produtos químicos 8%, metais
8% (2015 est.) e os parceiros de importação mais importantes
são Finlândia 13%, Alemanha 11%, Lituânia 9%, Suécia 8,3%,
Letónia 8,2%, Polônia 7,2%, Países Baixos 6,3%, Rússia 5,7%
, China 4,8% (2016). Quão rico é Estónia e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per



capita (PPP): $31,500 (2017 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 21.3% (2015 estimativa).

Mapa de Estónia
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Etiópia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Etiópia? Vamos começar

com isso: Único entre os países africanos, a antiga monarquia
etíope manteve a liberdade do domínio colonial, com exceção
de uma curta ocupação italiana de 1936 a 41. Em 1974, uma
junta militar, a Derg, depôs o imperador Haile Selassie (que
governou desde 1930) e estabeleceu um estado socialista.
Rasgado por golpes sangrentos, revoltas, seca em grande
escala e problemas de refugiados maciços, o regime foi
finalmente derrubado em 1991 por uma coalizão de forças
rebeldes, a Frente Democrática Revolucionária do povo etíope.
Uma constituição foi adotada em 1994 e as primeiras eleições
multipartidárias da Etiópia foram realizadas em 1995. Uma
guerra da fronteira com a Eritreia no final da década de 1990
terminou com um tratado de paz em dezembro de 2000. Em
novembro de 2007, A Comissão de Fronteira da Eritreia-
Etiópia (EEBC) emitiu coordenadas específicas como
praticamente demarcando a fronteira e declarou que seu
trabalho terminou. Alegando que a EEBC atuou além do
mandato de emissão das coordenadas, a Etiópia não as aceitou
e não retirou as tropas de áreas anteriormente contestadas
pronunciadas pelo EEBC como pertencentes à Eritréia. Em
agosto de 2012, o líder do líder de longa data, Meles Zenawi,
morreu no cargo e foi substituído por seu vice-primeiro ministro
Hailemariam Desalegn, marcando a primeira transição pacífica



do poder em décadas.
Geografia de Etiópia

Onde no globo é Etiópia? A
localização deste país é África Oriental, oeste da Somália. A
área total de Etiópia é 1,104,300 km2, da qual 1 milhão km2 é
terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: alto planalto com
cordilheira central dividida pelo Vale Grande Rift. O ponto mais
baixo de Etiópia é Depressão Danakil -125 m, o ponto mais
alto Ras Dejen 4.550 m. E o clima é monção tropical de 1
milhão de km quadrados com ampla variação induzida por
topografia.

Habitantes de Etiópia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Etiópia. O número é: 105,350,020. Então este país está entre
os mais populosos do mundo. Quem mora aqui? Oromo
34,4%, Amhara (Amara) 27%, Somali (Somalie) 6,2%, Tigray
(Tigrinya) 6,1%, Sidama 4%, Gurage 2,5%, Welaita 2,3%,
Hadiya 1,7%, Afar (Affar) 1,7%, Gamo 1,5 %, Gedeo 1,3%,
Silte 1,3%, Kefficho 1,2%, outros 8,8% (2007 est.). Quais são
os idiomas em Etiópia? Oromo (linguagem de trabalho oficial



no estado de Oromiya) 33,8%, amárico (língua oficial nacional)
29,3%, somali (linguagem de trabalho oficial do Estado de
Sumale) 6,2%, Tigrigna (Tigrinya) (linguagem de trabalho oficial
do Estado do Tigray) 5,9%, Sidamo 4%, Wolaytta 2,2%,
Gurage 2%, Afar (idioma de trabalho oficial do Estado de
Afar) 1,7 %, Hadiyya 1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo 1,3%,
Opuuo 1,2%, Kafa 1,1%, outros 8,1%, inglês (principal língua
estrangeira ministrada nas escolas), árabe (2007 est.). E as
religiões: Ortodoxa etíope 43,5%, muçulmana 33,9%,
Protestante 18,5%, tradicional 2,7%, católica 0,7%, outros
0,6% (2007 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
17.9 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 62.6 ano. Onde as pessoas vivem em
Etiópia? Aqui: maior densidade é encontrada nas terras altas do
norte e meio áreas do país, particularmente em torno da capital
central de Addis Abeba; O extremo leste e o sudeste são
escassamente povoados. As principais áreas urbanas de Etiópia
são: Addis Abeba (capital) 3.238 milhões (2015).

Governo e Economia de Etiópia
A cidade de Etiópia é Addis Abeba e o governo tipo

república parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 9 estados de base étnica (kililoch,
singular - kilil) e 2 administrações autônomas (astedaderoch,
singular - astedader); Adis Abeba (Adis Abeba), Afar, Amara
(Amhara), Binshangul Gumuz, Dire Dawa, Gambela Hizboch
(Gambela Peoples), Hareri Hizb (Harari People), Oromiya



(Oromia), Sumale (Somali), Tigray, Ye Debub Biheroch
Bihereseboch Na Hizboch (Nações do Sul, Nacionalidades e
Povos), o. Em relação à economia de Etiópia, produtos
industriais importantes são processamento de alimentos,
bebidas, têxteis, couro, vestuário, produtos químicos,
processamento de metais, cimento. Produtos agrícolas
importantes são Cereais, café, oleaginosas, algodão, cana-de-
açúcar, vegetais, khat, flores cortadas; couros, gado, ovelhas,
cabras; peixe. As commodities de exportação mais importantes
são café (27%, por valor), oleaginosas (17%), vegetais
comestíveis, incluindo khat (17%), ouro ( 13%), flores (7%),
animais vivos (7%), produtos de couro cru (3%), produtos à
base de carne (3%) e os parceiros de exportação mais
importantes são US 9.7%, Arábia Saudita 9.6%, Alemanha
8.5%, Suíça 7.5%, China 5.1 %, UAE 4,9%, Paquistão 4,4%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e aeronaves (14%, por valor), produtos metálicos e
metálicos, (14%), materiais elétricos, (13%), produtos
petrolíferos (12%), veículos motorizados (10%), produtos
químicos e fertilizantes (4%) e os parceiros de importação mais
importantes são China 28,8%, US 8%, Índia 6,7%, Kuwait 5%
(2016). Quão rico é Etiópia e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$2,100 (2017 estimativa). Este é um número muito baixo.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 29.6% (2014 estimativa).
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Ilhas Malvinas - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Malvinas? Vamos

começar com isso: Embora primeiro avistado por um
navegador inglês em 1592, o primeiro desembarque (inglês)
não ocorreu até quase um século depois, em 1690, e o
primeiro assentamento (francês) não foi estabelecido até 1764.
A colônia foi entregue à Espanha dois anos depois e as ilhas
têm sido objeto de uma disputa territorial, primeiro entre a Grã-
Bretanha e a Espanha, depois entre a Grã-Bretanha e a
Argentina. O Reino Unido afirmou sua reivindicação para as
ilhas, estabelecendo uma guarnição naval lá em 1833. A
Argentina invadiu as ilhas em 2 de abril de 1982. Os britânicos
responderam com uma força expedicionária que desembarcou
sete semanas depois e depois de uma luta feroz forçou uma
rendição argentina em 14 de junho de 1982 . Com as
hostilidades terminadas e as forças argentinas retiradas, a
administração do Reino Unido retomou. Em resposta a
chamadas renovadas da Argentina para a Grã-Bretanha para
abandonar o controle das ilhas,

Geografia de Ilhas Malvinas



Onde no globo é Ilhas Malvinas? A
localização deste país é Sul da América do Sul, ilhas do
Oceano Atlântico Sul, cerca de 500 km a leste do sul da
Argentina. A área total de Ilhas Malvinas é 12,173 km2, da
qual 12,173 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: rochosa,
montanhosa, montanhosa com algumas planícies onduladas e
onduladas. O ponto mais baixo de Ilhas Malvinas é Oceano
Atlântico 0 m, o ponto mais alto Mount Usborne 705 m. E o
clima é marinha fria; fortes ventos do oeste, nublado, úmido; A
chuva ocorre em mais de metade dos dias do ano; a
precipitação anual média é de 60 cm em Stanley; neve
ocasional o ano todo, exceto em janeiro e fevereiro, mas
geralmente não se acumulam.

Habitantes de Ilhas Malvinas
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Malvinas. O número é: 3,198. Então, muitas pessoas não
moram aqui. Quem mora aqui? Falkland Islander 48,3%,
britânico 23,1%, St. Helenian 7,5%, chileno 4,6%, misto 6%,
outros 8,5%, não especificado 2% (2016 est.). Quais são os



idiomas em Ilhas Malvinas? Inglês 89%, espanhol 7,7%, outros
3,3% (2006 est. ). E as religiões: Christian 57,1%, outros
1,6%, nenhum 35,4%, não especificado 6% (2016 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? desconhecido.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
77.9. Onde as pessoas vivem em Ilhas Malvinas? Aqui: Uma
população muito pequena, com a maioria dos residentes
residentes em Stanley. As principais áreas urbanas de Ilhas
Malvinas são: Stanley (capital) 2.000 (2014).

Governo e Economia de Ilhas Malvinas
A cidade de Ilhas Malvinas é Stanley e o governo tipo

democracia parlamentar (Assembléia Legislativa); território
ultramarino autônomo do Reino Unido. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - nenhum (território ultramarino do
Reino Unido, também reivindicado pela Argentina). Em relação
à economia de Ilhas Malvinas, produtos industriais importantes
são e processamento de lã; turismo. Produtos agrícolas
importantes são Forragem e vegetais; carne de veado, ovelha,
produtos lácteos; peixe, lombo. As commodities de exportação
mais importantes são lã, peles, carne, veado, peixe, lula e os
parceiros de exportação mais importantes são Espanha 67,8%,
Reino Unido 10%, Namíbia 8,9%, EUA 7,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são combustível,
alimentos e bebidas, materiais de construção, roupas e os
parceiros de importação mais importantes são Reino Unido
68,8%, Grécia 8,8% Cote dIvoire 6,7%, Espanha 5,7%,



Holanda 4,8% (2016). Quão rico é Ilhas Malvinas e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $96,200 (2012 estimativa). Isso significa
que as pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Ilhas Malvinas
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começar com a bandeira de país Ilhas Feroe aqui:
 

Ilhas Feroe - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Feroe? Vamos começar

com isso: A população das Ilhas Faroé é em grande parte
descendente de colonos vikings que chegaram no século 9. As
ilhas foram ligadas politicamente à Dinamarca desde o século
14. Um alto grau de autogoverno foi concedido aos feroés em
1948, que têm autonomia na maioria dos assuntos internos,
enquanto a Dinamarca é responsável pela justiça, a defesa e os
assuntos externos. As ilhas Faroé não fazem parte da União
Europeia.

Geografia de Ilhas Feroe

Onde no globo é Ilhas Feroe? A
localização deste país é Norte da Europa, grupo insular entre o
Mar da Noruega e o Oceano Atlântico Norte, a cerca de meio
caminho entre a Islândia e a Noruega. A área total de Ilhas
Feroe é 1,393 km2, da qual 1,393 km2 é terra. Então este é um
país pequeno. Como podemos descrever o terreno do país?



Desta forma: acidentada, rochosa, alguns picos baixos;
penhascos ao longo da maior parte da costa. O ponto mais
baixo de Ilhas Feroe é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto
Slaettaratindur 882 m. E o clima é , verões frescos; geralmente
nublado; neblina, ventosa.

Habitantes de Ilhas Feroe
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Feroe. O número é: 50,730 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? feroês 88%
(descendência escandinava e anglo-saxônica), dinamarquês
7,6%, outros 4,4% (inclui islandês, norueguês, groenlandês,
filipino, tailandês, britânico). Quais são os idiomas em Ilhas
Feroe? Feroês 93,8% (derivado de Old Norse), dinamarquês
3,2%, outros 3% (2011 est.). E as religiões: Christian 89,3%
(predominantemente evangélico luterano), outros 0,7%, mais de
uma religião 0,2%, nenhum 3,8%, não especificado 6% ( 2011
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 37.6 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
80.5 ano. Onde as pessoas vivem em Ilhas Feroe? Aqui: a ilha
de Streymoy é, de longe, a mais populosa com mais de 40% da
população; tem aproximadamente o dobro de habitantes como
Eysturoy, a segunda ilha mais populosa; sete das ilhas habitadas
têm menos de 100 pessoas. As principais áreas urbanas de
Ilhas Feroe são: Torshavn (capital) 21,000 (2014).

Governo e Economia de Ilhas Feroe



A cidade de Ilhas Feroe é Torshavn e o governo tipo
democracia parlamentar (Parlamento das Ilhas Faroé); parte do
Reino da Dinamarca. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhuma (parte do Reino da Dinamarca,
divisão administrativa autónoma no exterior da Dinamarca); não
há divisões administrativas de primeira ordem, conforme
definido pelo governo dos EUA, mas existem 30 municípios.
Em relação à economia de Ilhas Feroe, produtos industriais
importantes são , pesca, processamento de peixe, turismo,
pequenas reparações e remodelação de navios, artesanato.
Produtos agrícolas importantes são Leite, batatas, vegetais,
ovelhas, salmão, arenque, cavala e outros peixes. As
commodities de exportação mais importantes são Peixe e
produtos à base de peixe (97%) (2017 est.) e os parceiros de
exportação mais importantes são Reino Unido 17,8%, Rússia
17,3%, Alemanha 9,8%, China 9,2%, Dinamarca 6,5%, US
6%, Espanha 4,8%, Polônia 4,3 % (2016). As commodities de
importação mais importantes são bens para consumo
doméstico, máquinas e equipamentos de transporte,
combustíveis, matérias-primas e semi-fabricação, carros e os
parceiros de importação mais importantes são Dinamarca
26,6%, Alemanha 10,7%, China 10,6%, Noruega 10,2%,
Polônia 6,2%, Irlanda 5%, Chile 4,2 % (2016). Quão rico é
Ilhas Feroe e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $40,000 (2014
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens



e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 4.2% (2012 estimativa).

Mapa de Ilhas Feroe
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Fiji

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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geral e o mapa detalhado de Fiji. Mas vamos começar com a
bandeira de país Fiji aqui:
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Fiji - Visão geral:
O que você deve saber sobre Fiji? Vamos começar com

isso: Fiji tornou-se independente em 1970, após quase um
século como uma colônia britânica. O governo democrático foi
interrompido por dois golpes militares em 1987, causados pela
preocupação com um governo considerado como dominado
pela comunidade indiana (descendentes de trabalhadores
contratados trazidos para as ilhas pelos britânicos no século
XIX). Os golpes e uma constituição de 1990 que cimentaram o
controle nativo da Melanésia de Fiji levaram a uma forte
emigração indiana; a perda de população resultou em
dificuldades econômicas, mas garantiu que os melanésios se
tornaram a maioria. Uma nova constituição promulgada em
1997 foi mais equitativa. Eleições livres e pacíficas em 1999
resultaram em um governo liderado por um Indo-Fidiano, mas
um golpe liderado por civis em 2000 inaugurou um período
prolongado de turbulência política. As eleições parlamentares
realizadas em 2001 forneceram a Fiji com um governo
democraticamente eleito liderado pelo primeiro-ministro
Laisenia Qarase. Reeleito em maio de 2006, Qarase foi
expulso em um golpe militar de dezembro de 2006 liderado
pelo comodoro Voreqe Bainimarama, que inicialmente se
nomeou presidente em exercício, mas em janeiro de 2007
tornou-se primeiro ministro interino. Após anos de turbulência
política, as eleições legislativas há muito adiadas foram
realizadas em setembro de 2014 que foram consideradas



"credíveis" por observadores internacionais e que resultaram em
reeleição de Bainimarama.

Geografia de Fiji

Onde no globo é Fiji? A localização
deste país é Oceania, grupo de ilhas no Oceano Pacífico Sul,
cerca de dois terços do caminho do Havaí para a Nova
Zelândia. A área total de Fiji é 18,274 km2, da qual 18,274
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
montanhas de origem vulcânica. O ponto mais baixo de Fiji é
Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Tomanivi 1.324 m. E o
clima é marinha tropical; apenas leve variação de temperatura
sazonal.

Habitantes de Fiji
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Fiji.

O número é: 920,938 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? iTaukei 56,8%
(predominantemente melanésio com uma mistura polinésia),
indiano 37,5%, Rotuman 1,2%, outros 4,5% (europeu, parte
europeu, outros insulares do Pacífico, chinês ). Quais são os
idiomas em Fiji? Inglês (oficial), Fiji (oficial), Hindustani. E as
religiões: Protestante 45% (Metodista 34,6%, Assembléia de
Deus 5,7%, Adventista do Sétimo Dia 3,9% e Anglicano



0,8%), Hindu 27,9%, outros Cristãos 10,4%, Católica Romana
9,1% , Muçulmano 6,3%, sikh 0,3%, outros 0,3%, nenhum
0,8% (2007 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
28.9 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 73 ano. Onde as pessoas vivem em Fiji?
Aqui: Aproximadamente 70% da população vive na ilha de Viti
Levu; Cerca de metade da população vive em áreas urbanas.
As principais áreas urbanas de Fiji são: SUVA (capital)
176.000 (2014).

Governo e Economia de Fiji
A cidade de Fiji é Suva (em Viti Levu) e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 14 províncias e 1 dependência; Ba, Bua,
Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga e
Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua, Tailevu.
Em relação à economia de Fiji, produtos industriais importantes
são turismo de peixe , processamento de açúcar, vestuário,
copra, ouro, prata, madeira serrada, pequenas indústrias
caseiras. Produtos agrícolas importantes são Cana-de-açúcar,
cocos, mandioca (mandioca), arroz, batata doce, banana;
gado, porcos, cavalos, cabras;. As commodities de exportação
mais importantes são açúcar, vestuário, ouro, madeira, peixe,
melaço, óleo de coco, mineral Wate e os parceiros de
exportação mais importantes são US 21,8%, Austrália 18,1% ,
NZ 8,5%, China 6,2%, Tonga 5,1%, Vanuatu 5,1%, UK
4,5%, Kiribati 4,1% (2016). As commodities de importação



mais importantes são produtos manufaturados, máquinas e
equipamentos de transporte, produtos petrolíferos, alimentos,
produtos químicos e os parceiros de importação mais
importantes são NZ 17,1%, Austrália 17%, Singapura 15,1%,
China 15%, Japão 6,7% (2016). Quão rico é Fiji e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $9,900 (2017 estimativa). Este é um
número bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 31% (2009 estimativa).

Mapa de Fiji
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Finlândia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Finlândia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Finlândia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Finlândia aqui:
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Finlândia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Finlândia? Vamos começar

com isso: A Finlândia foi uma província e depois um grande
ducado sob a Suécia dos séculos XII ao XIX e um grande
duque autônomo da Rússia depois de 1809. Ganhou
independência completa em 1917. Durante a Segunda Guerra
Mundial, a Finlândia defendeu com sucesso sua independência
através da cooperação com a Alemanha e resistiu às invasões
subseqüentes da União Soviética - embora com alguma perda
de território. No meio século subsequente, a Finlândia
transformou-se de uma economia agrícola / florestal para uma
economia industrial diversificada e diversificada; a renda per
capita está entre as mais altas da Europa Ocidental. Membro
da UE desde 1995, a Finlândia foi o único Estado nórdico a
aderir à moeda única do euro na sua iniciação em Janeiro de
1999. No século 21, as características-chave do Estado de
bem-estar moderno da Finlândia são educação de alta
qualidade, promoção da igualdade,

Geografia de Finlândia



Onde no globo é Finlândia? A
localização deste país é Europa do Norte, na fronteira com o
Mar Báltico, o Golfo de Botnia e o Golfo da Finlândia, entre a
Suécia e a Rússia. A área total de Finlândia é 338,145 km2, da
qual 303,815 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: sua maioria baixos, planas para planícies onduladas
intercaladas com lagos e baixas colinas. O ponto mais baixo de
Finlândia é Mar Báltico 0 m, o ponto mais alto Halti
(alternativamente Haltia, Haltitunturi, Haltiatunturi ) 1.328 m de.
E o clima é temperado frio; potencialmente subarctica, mas
comparativamente leve devido à influência moderadora da
Corrente do Atlântico Norte, do Mar Báltico e de mais de 60
000 lagos em.

Habitantes de Finlândia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Finlândia. O número é: 5,518,371 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Finn 93,4%, Sueco 5,6%, Russo 0,5%, Estoniano 0,3%,
Romani 0,1%, Sami 0,1% (2006). Quais são os idiomas em



Finlândia? Finlandês (oficial) 88,3%, Sueco (oficial) 5,3%,
Russo 1,4%, outros 5% (2016 est .). E as religiões: Lutherano
72%, Ortodoxo 1,1%, outro 1,6%, não especificado 25,3%
(2016 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 42.5
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 81 ano. Onde as pessoas vivem em Finlândia? Aqui:
grande maioria das pessoas é encontrada no sul; as áreas do
interior do norte permanecem escassamente populadas. As
principais áreas urbanas de Finlândia são: Helsinki (capital)
1,18 milhões (2015).

Governo e Economia de Finlândia
A cidade de Finlândia é Helsinki e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 19 regiões (maakunnat, singular - maakunta (finlandês);
landskapen, singular - landskapet (sueco)); Aland (sueco),
Ahvenanmaa (finlandês); Etela-Karjala (finlandesa), Sodra
Karelen (sueco) [Carélia do Sul]; Etela-Pohjanmaa
(finlandesa), Sodra Osterbotten (sueco) [Ostrobotnia do sul];
Etela-Savo (finlandesa), Sodra Savolax (sueco) [Savo do Sul];
Kanta-Hame (finlandês), Egentliga Tavastland (sueco); Kainuu
(finlandês), Kajanaland (sueco); Keski-Pohjanmaa (finlandês),
Mellersta Osterbotten (sueco) [Ostrobotnia central]; Keski-
Suomi (Finlandês), Mellersta Finland (Sueco) [Finlândia
Central]; Kymenlaakso (finlandês), Kymmenedalen (sueco);
Lappi (finlandês), Lappland (sueco); Paijat-Hame (finlandês),
Paijanne-Tavastland (sueco); Pirkanmaa (Finlandês), Birkaland



(Sueco) [Tampere]; Pohjanmaa (Finlandês), Osterbotten
(Sueco) [Ostrobotnia]; Pohjois-Karjala (finlandês), Norra
Karelen (sueco) [Carélia do Norte]; Pohjois-Pohjanmaa
(finlandês), Norra Osterbotten (sueco) [Ostrobotnia do Norte];
Pohjois-Savo (finlandês), Norra Savolax (sueco) [Savo do
Norte]; Satakunta (finlandês e sueco); Uusimaa (Finlandês),
Nyland (Sueco) [Newland]; Varsinais-Suomi (Finlandês),
Egentliga Finland (Sueco) [Sudoeste da Finlândia]. Em relação
à economia de Finlândia, produtos industriais importantes são
metais e de produtos de metal, electrónica, maquinaria e
instrumentos científicos, construção naval, papel e celulose,
produtos alimentares, produtos químicos, têxteis, vestuário.
Produtos agrícolas importantes são Cevada, trigo, beterraba
açucarada, batatas; gado leiteiro; peixes. As commodities de
exportação mais importantes são de equipamentos eléctricos e
ópticos, maquinaria, equipamento de transporte, de papel e
celulose, produtos químicos, dos metais de base; Timbe e os
parceiros de exportação mais importantes são Alemanha
13,1%, Suécia 10,6%, EUA 7,6%, Holanda 6,7%, Rússia
5,7%, China 5,2%, Reino Unido 4,8% (2016). As
commodities de importação mais importantes são produtos
alimentares, petróleo e produtos petrolíferos, produtos
químicos, equipamentos de transporte, ferro e aço, máquinas,
computadores , produtos da indústria eletrônica, fios e tecidos
têxteis, grãos e os parceiros de importação mais importantes
são Alemanha 16,9%, Suécia 16,1%, Rússia 11,1%, Holanda
8,6% (2016). Quão rico é Finlândia e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita



(PPP): $44,000 (2017 estimativa). Isso significa que as pessoas
são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Finlândia
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visão geral e o mapa detalhado de França. Mas vamos
começar com a bandeira de país França aqui:
 

França - Visão geral:
O que você deve saber sobre França? Vamos começar

com isso: A França hoje é um dos países mais modernos do
mundo e é líder entre as nações européias. Ele desempenha um
papel global influente como membro permanente do Conselho
de Segurança das Nações Unidas, da OTAN, do G-7, do G-
20, da UE e de outras organizações multilaterais. A França
remexeu à estrutura de comando militar integrada da OTAN em
2009, revogando a decisão de DE Gaulle de 1966 de retirar as
forças francesas da OTAN. Desde 1958, construiu um sistema
de governo presidencial-parlamentar híbrido resistente às
instabilidades experimentadas em administrações anteriores,
mais puramente parlamentares. Nas últimas décadas, a
reconciliação e a cooperação com a Alemanha revelaram-se
fundamentais para a integração económica da Europa, incluindo
a introdução de uma moeda comum, o euro, em janeiro de
1999. No início do século XXI,

Geografia de França



Onde no globo é França? A
localização deste país é Europa Ocidental, na fronteira com o
Golfo da Biscaia e o Canal da Mancha, entre a Bélgica e a
Espanha, no sudeste do Reino Unido; na fronteira com o Mar
Mediterrâneo, entre a Itália e a Espanha. A área total de França
é 643,801 km2; 551,500 km2 (metropolitan France), da qual
640,427 km2; 549,970 km2 (metropolitan France) é terra.
Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: planalto mistral
principalmente planície ou colinas suavemente no norte e oeste;
O restante é montanhoso, especialmente os Pirenéus no sul, os
Alpes no leste. O ponto mais baixo de França é delta do rio
Ródano -2 m, o ponto mais alto Mont Blanc 4,810 m. E o
clima é geralmente invernos e verões leves, mas invernos suaves
e verões quentes ao longo do Mediterrâneo; Ocasionalmente
forte, frio, seco, vento norte-norte-oeste conhecido como.

Habitantes de França
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

França. O número é: 67,106,161. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? celtas e latinas com minorias



basculas teutônicas, eslavas, norte-africanas, indochinesas e
bascas. Quais são os idiomas em França? francesas (oficiais)
100%, dialetos regionais em declínio e línguas (provençal,
bretão, alsaciano, corsa, catalão, basco, flamengo, occitano,
Picard). E as religiões: Cristão (esmagadoramente católico) 63-
66%, muçulmano 7-9%, budista 0,5-0,75%, judeu 0,5-0,75%
outros 0,5-1,0%, nenhum 23-28%. Quantos anos as pessoas
estão em média? 41.4 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 81.9 ano. Onde as pessoas vivem
em França? Aqui: grande parte da população está concentrada
no norte e sudeste; embora existam muitas aglomerações
urbanas em todo o país, Paris é, de longe, a maior cidade, com
o Lyon classificou um segundo segundo distante. As principais
áreas urbanas de França são: (capital) 10,843 milhões; Lyon
1.609 milhões; Marseille-Aix-en-Provence 1.605 milhões; Lille
1.027 milhões; Nice-Cannes 967,000; Toulouse 938,000
(2015).

Governo e Economia de França
A cidade de França é Paris e o governo tipo República

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 18 regiões (regiões, região singular);
Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte
(Borgonha-Condado Livre), Bretanha (Bretanha), Centro-Val
de Loire (Centro-Vale do Loire), Córsega (Córsega), Grand
Est (Grand East), Guadalupe, Guiana (França), Hauts-de-
France (Alta França), Ile-de-France, Martinica, Mayotte,



Normandia (Normandia), Nouvelle-Aquitaine (Nova
Aquitânia), Occitania (Occitania), Pays de la Loire (Terras de
Loire), Provença-Alpes-Costa Azul, Reunião. Em relação à
economia de França, produtos industriais importantes são
máquinas de pescar , produtos químicos, automóveis,
metalurgia, aeronaves, eletrônicos; têxteis, processamento de
alimentos; turismo. Produtos agrícolas importantes são Trigo,
cereais, beterrabas, batatas, uvas para vinho; carne bovina,
produtos lácteos;. As commodities de exportação mais
importantes são máquinas e equipamentos de transporte,
aeronaves, plásticos, produtos químicos, produtos
farmacêuticos, ferro e aço, bebidas e os parceiros de
exportação mais importantes são Alemanha 16%, Espanha
7,6%, US 7,3%, Itália 7,2%, Reino Unido 7%, Bélgica 6,8%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos, veículos, petróleo bruto, aeronaves,
plásticos, produtos químicos e os parceiros de importação mais
importantes são Alemanha 19,3%, Bélgica 10,6%, Países
Baixos 7,9%, Itália 7,8%, Espanha 7%, US 5,8%, China
5,1%, Reino Unido 4,2% (2016) ). Quão rico é França e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $43,600 (2017 estimativa). Isso
significa que as pessoas são ricas em média aqui. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 14% (2013 estimativa).

Mapa de França
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Mas vamos começar com a bandeira de país Polinésia
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Polinésia Francesa - Visão geral:
O que você deve saber sobre Polinésia Francesa? Vamos

começar com isso: O francês anexou vários grupos de ilhas
polinésias durante o século XIX. Em setembro de 1995, a
França provocou protestos generalizados pela retomada dos
testes nucleares no Atol Mururoa após uma moratória de três
anos. Os testes foram interrompidos em janeiro de 1996. Nos
últimos anos, a autonomia da Polinésia Francesa foi
amplamente expandida.

Geografia de Polinésia Francesa

Onde no globo é Polinésia Francesa?
A localização deste país é Oceânia, cinco arquipélagos
(Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Iles Marquises, Ilhas
Tubuai, Ilhas da Sociedade) no Oceano Pacífico Sul a meio
caminho entre a América do Sul e a Austrália. A área total de
Polinésia Francesa é 4,167 km2 (118 islands and atolls; 67 are
inhabited), da qual 3,827 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: mistura moderada de ilhas altas acidentadas e ilhas
baixas com recifes. O ponto mais baixo de Polinésia Francesa é
Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Mont Orohena 2,241



m. E o clima é tropicais, mas.

Habitantes de Polinésia Francesa
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Polinésia Francesa. O número é: 287,881 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Polinésio 78% 12% chinês, francês local 6%, francês
metropolitano 4%. Quais são os idiomas em Polinésia
Francesa? francês (oficial) 70%, polinésio (oficial) 28,2%,
outro 1,8% (2012 est.). E as religiões: Protestante 54%,
católico romano 30%, outros 10%, sem religião 6%. Quantos
anos as pessoas estão em média? 31.9 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 77.4 ano. Onde
as pessoas vivem em Polinésia Francesa? Aqui: maioria da
população vive nas Ilhas da Sociedade, um dos cinco
arquipélagos que inclui a ilha mais populosa - Tahiti - com
aproximadamente 70% da população nacional. As principais
áreas urbanas de Polinésia Francesa são: Papeete (capital)
133,000 (2014) ).

Governo e Economia de Polinésia Francesa
A cidade de Polinésia Francesa é Papeete (localizada em

Tahiti) e o governo tipo Democracia parlamentar (Assembléia
da Polinésia Francesa); uma coletividade no exterior da França.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 5
subdivisões administrativas (subdivisões administrativas,
subdivisão singular administrativa): Iles Australes (Ilhas Austral),



Iles du Vent (Iles do Barlavento), Iles Marquises (Marquesas)
Ilhas), Iles Sous-le-Vent (Ilhas Leeward), Iles Tuamotu-
Gambier; Nota - as Ilhas Sotavento e as Ilhas Windward juntas
compõem as caixas de caixas de sementes da Sociedade (Iles
de la Societe),. Em relação à economia de Polinésia Francesa,
produtos industriais importantes são turismo, pérolas,
processamento agrícola, artesanato, fosfatos. Produtos
agrícolas importantes são , baunilha, vegetais, frutas, café; aves,
carne bovina, produtos lácteos; peixe. As commodities de
exportação mais importantes são pérolas cultivadas, produtos
de coco, madrepérola, baunilha, carne de tubarão e os
parceiros de exportação mais importantes são Japão 22,2%,
Hong Kong 21,7%, Quirguistão 16,8%, França 13,3% US
12,6% (2016). As commodities de importação mais
importantes são combustíveis, gêneros alimentícios, máquinas e
equipamentos e os parceiros de importação mais importantes
são França 28,5%, Coreia do Sul 10,7%, US 9%, NZ 7,8%,
China 7,2%, Singapura 5,9% (2016). Quão rico é Polinésia
Francesa e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $17,000 (2015
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 19.7% (2009 estimativa).

Mapa de Polinésia Francesa
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Gabão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Gabão? Vamos começar

com isso: A seguir, a independência da França em 1960, El
Hadj Omar Bongo Ondimba - um dos chefes de Estado mais
duradouros do mundo - dominou a cena política do país por
quatro décadas (1967-2009). O presidente Bongo introduziu
um sistema multipartidário nominal e uma nova constituição no
início da década de 1990. No entanto, as alegações de fraude
eleitoral durante as eleições locais em dezembro de 2002 e as
eleições presidenciais em 2005 expuseram as fraquezas das
estruturas políticas formais no Gabão. Após a morte do
presidente Bongo em 2009, uma nova eleição trouxe seu filho,
Ali Bongo Ondimba, ao poder. Apesar das condições políticas
restritas, a pequena população do Gabão, abundantes recursos
naturais e um considerável apoio externo ajudaram a tornar-se
um dos países africanos mais estáveis. A reeleição polêmica de
agosto de 2016 do presidente Ali Bongo Ondimba provocou
protestos de oposição sem precedentes que resultaram na
queima do edifício do parlamento. A eleição foi contestada pela
oposição depois que os resultados fraudulentos foram
marcados por observadores eleitorais internacionais. O Tribunal
Constitucional do Gabão revisou os resultados das eleições,
mas decidiu em favor do presidente Bongo, confirmando sua
vitória e ampliando seu mandato para 2023.

Geografia de Gabão



Onde no globo é Gabão? A
localização deste país é África Central, na fronteira com o
Oceano Atlântico no Equador, entre a República do Congo e a
Guiné Equatorial. A área total de Gabão é 267,667 km2, da
qual 257,667 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: planície costeira úmida e estreita; interior montanhoso;
savana no leste e no sul. O ponto mais baixo de Gabão é
Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Mont Iboundji 1.575
m. E o clima é tropicais; sempre quente,.

Habitantes de Gabão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Gabão. O número é: 1,772,255. Então, muitas pessoas não
moram aqui. Quem mora aqui? Tribos bantuas, incluindo quatro
grandes grupos tribais (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba);
outros africanos e europeus, 154 mil, incluindo 10 700
franceses e 11 mil pessoas de dupla nacionalidade. Quais são
os idiomas em Gabão? francês (oficial), Fang, Myene, Nzebi,
Bapounou / Eschira, Bandjabi. E as religiões: Católica Romana
42,3%, Protestante 12,3%, outros cristãos 27,4%,
muçulmanos 9,8% animista 0,6%, outros 0,5%, nenhum / não



resposta 7,1% (2012 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 18.6 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 52.1 ano. Onde as pessoas vivem em
Gabão? Aqui: a população relativamente pequena é espalhada
em bolsas em todo o país; o maior centro urbano é a capital de
Libreville, localizada ao longo da costa atlântica no noroeste de.
As principais áreas urbanas de Gabão são: Libreville (capital)
707,000 (2015).

Governo e Economia de Gabão
A cidade de Gabão é Libreville e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 9 províncias; Estuardo, Haut-Ogooue,
Moyen-Ogooue, Ngounie, Nyanga, Ogooue-Ivindo, Ogooue-
Lolo, Ogooue-Maritime, Woleu-Ntem. Em relação à economia
de Gabão, produtos industriais importantes são Extração e
refinação de petróleo pesqueiro ; manganês, ouro; produtos
químicos, reparação de navios, alimentos e bebidas, têxteis,
madeira pesada e contraplacado, cimento. Produtos agrícolas
importantes são Cacau, café, açúcar, óleo de palma, borracha;
gado; okoume (uma madeira macia tropical);. As commodities
de exportação mais importantes são petróleo bruto, madeira,
manganês, urânio e os parceiros de exportação mais
importantes são US 45,7%, China 14,6%, Coréia do Sul
6,6%, Irlanda 5,5%, Itália 5,1 % (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas e equipamentos,
gêneros alimentícios, produtos químicos, materiais de



construção e os parceiros de importação mais importantes são
França 24,7%, Bélgica 14,7%, China 12,8%, Austrália 6,7%
(2016). Quão rico é Gabão e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$19,300 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 34.3% (2015 estimativa).

Mapa de Gabão
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Gâmbia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Gâmbia? Vamos começar

com isso: A Gâmbia ganhou sua independência do Reino Unido
em 1965. Geograficamente cercada pelo Senegal, formou uma
Confederação de curta duração da Senegâmbia entre 1982 e
1989. Em 1991, as duas nações assinaram um tratado de
amizade e cooperação, mas as tensões acendem
intermitentemente desde então . Yahya Jammeh liderou um
golpe militar em 1994 que derrubou o presidente e proibiu a
atividade política. Uma nova constituição e eleições
presidenciais em 1996, seguidas de votação parlamentar em
1997, completaram um retorno nominal ao governo civil.
Jammeh foi eleito presidente em todas as eleições
subseqüentes, incluindo mais recentemente no final de 2011.
Após 22 anos de governo cada vez mais autoritário, o
presidente Jammeh foi derrotado em eleições livres e justas em
dezembro de 2016. Devido ao recorde de direitos humanos da
Gambia sob Jammeh, os parceiros internacionais de
desenvolvimento se distanciaram e reduziram substancialmente
a ajuda ao país. Esses canais podem ser reabertos sob a
administração do Presidente

Geografia de Gâmbia



Onde no globo é Gâmbia? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte e Senegal. A área total de Gâmbia é
11,300 km2, da qual 10,120 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: planície de inundação do rio Gambia flanqueada por
algumas colinas baixas. O ponto mais baixo de Gâmbia é
Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto elevação sem nome
53 m de. E o clima é tropical; quente, estação chuvosa (junho a
novembro); estação mais fresca e seca (novembro a maio).

Habitantes de Gâmbia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Gâmbia. O número é: 2,051,363 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Mandinka / Jahanka 34%, Fulani / Tukulur / Lorobo 22,4%,
Wolof 12,6%, Jola / Karoninka 10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer
3,2%, Manjago 2,1%, Bambara 1%, Marfim crioulo / Aku
0,7%, outros 0,9% Não gambiano 5,2%, sem resposta 0,6%
(2013 est.). Quais são os idiomas em Gâmbia? Inglês (oficial),
Mandinka, Wolof, Fula, outras vernálicas indígenas. E as
religiões: Muçulmano 95,7%, Christian 4,2%, nenhum 0,1%,



sem resposta 0,1% (2013 est. ). Quantos anos as pessoas
estão em média? 21 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 65.1 ano. Onde as pessoas vivem
em Gâmbia? Aqui: Assentamentos são encontrados espalhados
ao longo do rio Gambia; as maiores comunidades, incluindo a
capital de Banjul, e a maior cidade do país, Serekunda, são
encontradas na foz do rio Gambia ao longo da costa atlântica.
As principais áreas urbanas de Gâmbia são: Banjul (capital)
504,000 (2015).

Governo e Economia de Gâmbia
A cidade de Gâmbia é Banjul e o governo tipo presidencial.

Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 5 regiões,
1 cidade e 1 município; Banjul, Rio Central, Kanifing, Lower
River, North Bank, Upper River, West Coast. Em relação à
economia de Gâmbia, produtos industriais importantes são
amendoim, peixe, peles, turismo, bebidas, montagem de
máquinas agrícolas, trabalhos de madeira, trabalho de metais,
roupas. Produtos agrícolas importantes são Arroz, milheto,
sorgo, amendoim, milho, sésamo, mandioca (mandioca,
tapioca), sementes de palmeira; bovinos, ovelhas, caprinos. As
commodities de exportação mais importantes são produtos de
amendoim, peixe, peles de algodão, sementes de palmeira e os
parceiros de exportação mais importantes são Mali 36,3%,
Guiné 24,5%, Senegal 12,3%, China 11,7%, Guiné-Bissau
5,8% (2016). As commodities de importação mais importantes
são gêneros alimentícios, manufaturas, combustíveis, máquinas



e equipamentos de transporte e os parceiros de importação
mais importantes são Cote dIvoire 13%, Brasil 12,3%, China
11%, Bélgica 8,6%, Índia 5,7%, Espanha 4,7%, Senegal 4,6%
(2016). Quão rico é Gâmbia e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$1,700 (2017 estimativa). Este é um número muito baixo.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 48.4% (2010 estimativa).

Mapa de Gâmbia
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Geórgia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Geórgia? Vamos começar

com isso: A região da atual Geórgia continha os antigos reinos
de Colchis e Kartli-Iberia. A área ficou sob a influência romana
nos primeiros séculos de AD, e o cristianismo tornou-se a
religião do estado nos anos 330. A dominação por persas,
árabes e turcos foi seguida por uma era de ouro georgiana
(séculos XI-XIII) que foi cortada pela invasão mongol de
1236. Posteriormente, os impérios otomano e persa
competiram pela influência na região. A Geórgia foi absorvida
pelo Império Russo no século XIX. Independente por três anos
(1918-1921) na sequência da revolução russa, foi incorporado
à força na URSS em 1921 e recuperou sua independência
quando a União Soviética se dissolveu em 1991. O
descontentamento público sobre corrupção desenfreada e
serviços governamentais ineficazes, seguido por uma tentativa
do governo georgiano em vigor de manipular as eleições
parlamentares em novembro de 2003, desencadeou protestos
generalizados que levaram à renúncia de Eduard Shevardnadze,
presidente desde 1995. Após o movimento popular que se
tornou conhecido como "a revolução rosa" "as novas eleições
no início de 2004 varreram Mikheil Saakashvili no poder junto
com o seu partido do Movimento Nacional Unido (UNM). O
progresso nas reformas do mercado e na democratização tem
sido feito nos anos desde a independência, mas esse progresso



foi complicado pela assistência e apoio russo às regiões
separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul. As crises
periódicas de tensão e violência culminaram em um conflito de
cinco dias em agosto de 2008 entre a Rússia e a Geórgia,
incluindo a invasão de grandes porções de território georgiano
incontestável. As tropas russas comprometeram-se a retirar-se
do território georgiano mais ocupado, mas no final de agosto de
2008, a Rússia reconheceu unilateralmente a independência da
Abkházia e da Ossétia do Sul, e as forças militares russas
permanecem nessas regiões. O filantropo do bilionário Bidzina
Ivanishvili inesperado na política em outubro de 2011 reuniu a
oposição dividida sob a coalizão de seus sonhos georgianos,
que ganhou a maioria dos assentos nas eleições parlamentares
de outubro de 2012 e retirou a UNM do poder. Concedendo
derrota, Saakashvili chamou Ivanishvili como primeiro ministro
e permitiu que o Sonho georgiano criasse um novo governo.
Giorgi Margvelashvili foi inaugurado como presidente em 17 de
novembro de 2013, encerrando um ano tensa de
compartilhamento de poder entre Saakashvili e Ivanishvili.
Ivanishvili renunciou voluntariamente do cargo após a sucessão
presidencial, e a legislatura da Geórgia em 20 de novembro de
2013 confirmou Irakli Garibashvili como seu substituto.
Garibashvili foi substituído por Giorgi Kvirikashvili em
dezembro de 2015. Kvirikashvili permaneceu o primeiro-
ministro após o sucesso do sonho georgiano nas eleições
parlamentares de outubro de 2016, onde o partido ganhou uma
maioria constitucional. Essas mudanças na liderança
representam exemplos únicos de um ex-Estado soviético que



emergiram para conduzir transições de poder democráticas e
pacíficas do governo. O apoio popular e governamental para a
integração com o Ocidente é alto na Geórgia. Participar da UE
e da OTAN estão entre os principais objetivos de política
externa do país. Kvirikashvili permaneceu o primeiro-ministro
após o sucesso do sonho georgiano nas eleições parlamentares
de outubro de 2016, onde o partido ganhou uma maioria
constitucional. Essas mudanças na liderança representam
exemplos únicos de um ex-Estado soviético que emergiram
para conduzir transições de poder democráticas e pacíficas do
governo. O apoio popular e governamental para a integração
com o Ocidente é alto na Geórgia. Participar da UE e da
OTAN estão entre os principais objetivos de política externa do
país. Kvirikashvili permaneceu o primeiro-ministro após o
sucesso do sonho georgiano nas eleições parlamentares de
outubro de 2016, onde o partido ganhou uma maioria
constitucional. Essas mudanças na liderança representam
exemplos únicos de um ex-Estado soviético que emergiram
para conduzir transições de poder democráticas e pacíficas do
governo. O apoio popular e governamental para a integração
com o Ocidente é alto na Geórgia. Participar da UE e da
OTAN estão entre os principais objetivos de política externa do
país.

Geografia de Geórgia



Onde no globo é Geórgia? A
localização deste país é Sudeste da Ásia, que faz fronteira com
o Mar Negro, entre a Turquia e a Rússia, com um fio de terra
ao norte do Cáucaso que se estende para a Europa; nota - a
Geórgia vê-se como parte da Europa; geopolíticamente, pode
ser classificado como caindo na Europa, no Oriente Médio, ou
ambos,. A área total de Geórgia é 69,700 km2, da qual 69,700
km2 é terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: grande parte
montanhosa, com as Grandes Montanhas do Cáucaso, no
norte, e as Montanhas do Cáucaso Menor no sul; Kolkhet'is
Dablobi (Kolkhida Lowland) abre para o Mar Negro no oeste;
Bacia do rio Mtkvari no leste; solos férteis nas planícies de
inundação do vale do rio e sopas da planície de Kolkhida. O
ponto mais baixo de Geórgia é Mar Negro 0 m, o ponto mais
alto Mt'a Shkhara 5,193 m. E o clima é quentes e agradáveis;
Mediterrâneo, como na costa do Mar Negro, em.

Habitantes de Geórgia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Geórgia. O número é: 4,926,330 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?



georgiano 86,8%, Azeri 6,3%, armênio 4,5%, outros 2,3%
(inclui russo, ossetian, yazidi, ucraniano, Kist, Grego) (2014
est.). Quais são os idiomas em Geórgia? Georgiano (oficial)
87,6%, azeri 6,2%, armênio 3,9%, russo 1,2%, outro 1%. E as
religiões: ortodoxo (oficial) 83,4%, muçulmano 10,7%, armênio
apostólico 2,9%, outro 1,2% (inclui Católica, Testemunha de
Jeová, Yazidi, Protestante, Judaica), nenhuma 0,5%, não
especificada / sem resposta 1,2% (2014 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 38.1 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 76.4 ano. Onde as pessoas
vivem em Geórgia? Aqui: Assentamento coincide estreitamente
com o vale central, com ênfase na capital de Tbilisi, no leste; as
aglomerações urbanas menores pontilham a costa do Mar
Negro, sendo Bat'umi o maior. As principais áreas urbanas de
Geórgia são: Tbilisi (capital) 1,147 milhões (2015).

Governo e Economia de Geórgia
A cidade de Geórgia é Tbilisi e o governo tipo república

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 9 regiões (mkharebi, singular - mkhare), 1
cidade (kalaki) e 2 repúblicas autônomas (avtomnoy respubliki,
singular - avtom respublika). Em relação à economia de
Geórgia, produtos industriais importantes são aço, máquinas-
ferramentas, eletrodomésticos, mineração (manganês, cobre,
ouro), produtos químicos, produtos de madeira, vinho.
Produtos agrícolas importantes são Cítricos, uvas, chá, avelãs,
vegetais; gado. As commodities de exportação mais



importantes são veículos, ferro-ligas, fertilizantes, nozes, sucata,
ouro, minérios de cobre e os parceiros de exportação mais
importantes são Rússia 9.8 %, Turquia 8,2%, China 8,1%,
Bulgária 7,3%, Azerbaijão 7,3%, Armênia 7,2%, Alemanha
4,1% (2016). As commodities de importação mais importantes
são Combustíveis, veículos, máquinas e peças, grãos e outros
alimentos, produtos farmacêuticos e os parceiros de
importação mais importantes são Canadá 18,6%, Turquia 14%
Rússia 7%, Irlanda 6,5%, China 5,7%, Azerbaijão 5,1%,
Alemanha 4,4%, Ucrânia 4,3% (2016). Quão rico é Geórgia e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $10,600 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 9.2% (2010 estimativa).

Mapa de Geórgia
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começar com a bandeira de país Alemanha aqui:
 

Alemanha - Visão geral:
O que você deve saber sobre Alemanha? Vamos começar

com isso: Como a maior economia da Europa e a segunda
nação mais populosa (depois da Rússia), a Alemanha é um
membro-chave das organizações econômicas, políticas e de
defesa do continente. As lutas de poder européias imergiram a
Alemanha em duas guerras mundiais devastadoras na primeira
metade do século 20 e deixaram o país ocupado pelos
vitoriosos poderes aliados dos EUA, Reino Unido, França e
União Soviética em 1945. Com o advento da Guerra Fria ,
dois estados alemães foram formados em 1949: a República
Federal da Alemanha ocidental (RFA) e a República
Democrática Oriental Oriental (RDA). A RGF democrática
integrou-se nas principais organizações econômicas e de
segurança ocidentais, a CE, que se tornou a UE e a OTAN,
enquanto a RDA comunista estava na linha de frente do Pacto
de Varsóvia liderado pelos soviéticos. O declínio da URSS e o
fim da Guerra Fria permitiram a reunificação alemã em 1990.
Desde então, a Alemanha gastou recursos consideráveis para
aumentar a produtividade e os salários orientais para os
padrões ocidentais. Em janeiro de 1999, a Alemanha e outros
10 países da UE introduziram uma moeda de câmbio européia
comum, o euro.

Geografia de Alemanha



Onde no globo é Alemanha? A
localização deste país é Europa Central, na fronteira com o
Mar Báltico e o Mar do Norte, entre os Países Baixos e a
Polónia, ao sul da Dinamarca. A área total de Alemanha é
357,022 km2, da qual 348,672 km2 é terra. Então este é um
país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: terras baixas do vento no norte, terras altas
no centro, Alpes bávaros no sul. O ponto mais baixo de
Alemanha é Neuendorf bei Wilster -3,5 m, o ponto mais alto
Zugspitze 2,963 m de. E o clima é temperados e marinhos;
Invernos azuis, nublados e úmidos; Montanhas quentes
ocasionais (foehn).

Habitantes de Alemanha
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Alemanha. O número é: 80,594,017 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora
aqui? Alemão 91,5%, turco 2,4%, outros 6,1% (composto em
grande parte de poloneses, italianos, romenos, sírios e gregos)
católico romano. Quais são os idiomas em Alemanha? alemão
(oficial). E as religiões: 29%, protestante 27%, muçulmano



4,4%, cristão ortodoxo 1,9%, outros 1,7%, nenhum ou
membros de religiosos não registrados grupos 36% (2015 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 47.1 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 80.8 ano.
Onde as pessoas vivem em Alemanha? Aqui: país mais
populoso da Europa; uma distribuição bastante uniforme na
maior parte do país, com áreas urbanas atraindo populações
maiores e mais densas, particularmente na parte ocidental do
estado industrial da Renânia do Norte-Vestfália,. As principais
áreas urbanas de Alemanha são: Berlim (capital) 3,563 milhões;
Hamburgo 1.831 milhões; Munique 1,438 milhões; Colónia
1.037 milhões (2015).

Governo e Economia de Alemanha
A cidade de Alemanha é Berlim e o governo tipo República

parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 16 estados (Laender, singular - Terra); Baden-
Württemberg, Baviera, Berlim, Brandemburgo, Bremen,
Hamburgo, Hessen (Hesse), Mecklenburg-Vorpommern
(Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental), Niedersachsen (Baixa
Saxônia), Nordrhein-Westfalen (Renânia do Norte-Vestefália),
Rheinland- Pfalz (Renânia-Palatinado), Saarland, Sachsen
(Saxônia), Sachsen-Anhalt (Saxonia-Anhalt), Schleswig-
Holstein, Thueringen (Turíngia); Nota - Bayern, Sachsen e
Thueringen referem-se a si próprios como estados livres
(Freistaaten, singular - Freistaat), enquanto Hamburgo orgulha-
se de ser uma Cidade Livre e Hanseática (Freie und



Hansestadt). Em relação à economia de Alemanha, produtos
industriais importantes são entre os maiores e mais avançados
tecnicamente avançados produtores de ferro, aço, carvão,
cimento, produtos químicos, máquinas, veículos, máquinas-
ferramentas, eletrônicos, automóveis, alimentos e bebidas,
construção naval, têxteis. Produtos agrícolas importantes são
batatas, trigo, cevada, beterraba açucareira, frutas, couves;
derivados do leite; bovinos, porcos, aves de capoeira,. As
commodities de exportação mais importantes são veículos
automóveis, máquinas, produtos químicos, produtos
informáticos e eletrônicos, equipamentos elétricos, produtos
farmacêuticos, metais, equipamentos de transporte, produtos
alimentares, têxteis, produtos de borracha e plástico e os
parceiros de exportação mais importantes são US 8,9%,
França 8,4%, Reino Unido 7,1%, Holanda 6,5%, China 6,4%
Itália 5,1%, Áustria 5%, Polônia 4,5%, Suíça 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são Máquinas,
equipamento de processamento de dados, veículos, produtos
químicos, petróleo e gás, metais, equipamentos elétricos,
produtos farmacêuticos, produtos alimentares, produtos
agrícolas e os parceiros de importação mais importantes são
Países Baixos 13,3%, China 7,3%, França 7,3%, Bélgica
6,1%, Itália 5,5%, Polônia 5,2%, Checa República 4,7%, US
4,6%, Suíça 4,4%, Áustria 4,4%, Reino Unido 4,1% (2016).
Quão rico é Alemanha e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$50,200 (2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são
ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso significa



Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 16.7% (2015 estimativa).

Mapa de Alemanha
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Gana

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Gana. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Gana. Mas vamos começar com a
bandeira de país Gana aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Gana - Visão geral:
O que você deve saber sobre Gana? Vamos começar com

isso: Formada a partir da fusão da colônia britânica da Costa
do Ouro e do território de confiança de Togoland, o Gana em
1957 tornou-se o primeiro país subsaariano na África colonial a
conquistar sua independência. Gana sofreu uma série de golpes
antes que o tenente Jerry Rawlings assumisse o poder em 1981
e proibisse os partidos políticos. Depois de aprovar uma nova
constituição e restaurar a política multipartidária em 1992,
Rawlings ganhou as eleições presidenciais em 1992 e 1996,
mas foi constitucionalmente impedido de concorrer a um
terceiro mandato em 2000. John Kufuor da oposição New
Patriotic Party (NPP) o sucedeu e foi reeleito em 2004. John
Atta Mills do Congresso Democrático Nacional ganhou as
eleições presidenciais de 2008 e assumiu o cargo de chefe de
estado, mas morreu em julho de 2012 e foi constitucionalmente
sucedido por seu vice-presidente, John Dramani Mahama, que
posteriormente ganhou as eleições presidenciais de dezembro
de 2012. Em 2016, no entanto, Nana Addo Dankwa Akufo-
addo do NPP derrotou Mahama, marcando a terceira vez que
a presidência do Gana mudou as partes desde o retorno à
democracia.

Geografia de Gana



Onde no globo é Gana? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Golfo da Guiné, entre a Costa do Marfim e Togo. A área total
de Gana é 238,533 km2, da qual 227,533 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: principalmente planícies baixas
com platô dissecado na área centro-sul. O ponto mais baixo de
Gana é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Mount
Afadjato 885 m de. E o clima é tropical; quente e relativamente
seco ao longo da costa sudeste; quente e úmido no sudoeste;
quente e seco no norte,.

Habitantes de Gana
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Gana. O número é: 27,499,924. Então, muitas pessoas moram
aqui. Quem mora aqui? Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%,
Ewe 13,9%, Ga-Dangme 7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%,
Grusi 2,5%, Mande 1,1%, outros 1,4% (2010 est.). Quais são
os idiomas em Gana? Asante 16%, Ewe 14 %, Fante 11,6%,
Boron (Brong) 4,9%, Dagomba 4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte
(Dagaba) 3,9%, Kokomba 3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%,
outro 31,2%. E as religiões: Christian 71,2% (Pentecostal /



Carismático 28,3%, protestante 18,4%, católico 13,1%, outros
11,4%), muçulmano 17,6%, tradicional 5,2%, outros 0,8%,
nenhum 5,2% (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 21.1 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 67 ano. Onde as pessoas vivem em Gana?
Aqui: População está concentrada no metade do sul do país,
com as concentrações mais elevadas nas proximidades da
costa atlântica. As principais áreas urbanas de Gana são:
Kumasi 2,599 milhões; Accra (capital) 2,277 milhões (2015).

Governo e Economia de Gana
A cidade de Gana é Accra e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 regiões; Ashanti, Brong-Ahafo, Central,
Leste, Grande Accra, Norte, Upper East, Upper West, Volta,
ocidental. Em relação à economia de Gana, produtos industriais
importantes são mineração, pesagem, fabricação de luz,
fundição de alumínio, processamento de alimentos, cimento,
construção de pequenos navios comerciais, petróleo. Produtos
agrícolas importantes são Cacau, arroz, mandioca (mandioca),
amendoim, milho, cacau, banana; Timbe. As commodities de
exportação mais importantes são óleo, ouro, cacau, madeira,
atum, bauxita, alumínio, minério de manganês, diamantes,
produtos hortícolas e os parceiros de exportação mais
importantes são Suíça 17,6%, Índia 14,7%, Emirados Árabes
Unidos 13,4%, China 8,9%, Vietnã 5,2%, Holanda 4,2%,
Burkina Faso 4% (2016). As commodities de importação mais



importantes são equipamentos de capital, petróleo refinado,
gêneros alimentícios e os parceiros de importação mais
importantes são China 17,3%, Reino Unido 9,7%, US 7,7%,
Bélgica 5,1%, Índia 4,6% (2016). Quão rico é Gana e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $4,600 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 24.2% (2013 estimativa).

Mapa de Gana
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Gibraltar

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Gibraltar. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Gibraltar. Mas vamos
começar com a bandeira de país Gibraltar aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Gibraltar - Visão geral:
O que você deve saber sobre Gibraltar? Vamos começar

com isso: Estratégicamente importante, Gibraltar foi cedido
relutantemente à Grã-Bretanha pela Espanha no Tratado de
Utrecht de 1713; A guarnição britânica foi formalmente
declarada uma colônia em 1830. Num referendo realizado em
1967, Gibraltarians votou esmagadoramente para permanecer
uma dependência britânica. A subsequente concessão de
autonomia em 1969 pelo Reino Unido levou a Espanha a fechar
a fronteira e separar todos os links de comunicação. Entre
1997 e 2002, o Reino Unido e a Espanha realizaram uma série
de negociações sobre o estabelecimento de soberania conjunta
temporária sobre Gibraltar. Em resposta a essas conversações,
o governo de Gibraltar convocou um referendo no final de
2002, em que a maioria dos cidadãos votou esmagadoramente
contra qualquer compartilhamento de soberania com a
Espanha. Desde o final de 2004, a Espanha, o Reino Unido e
Gibraltar realizaram conversações tripartidas com o objetivo de
resolver de forma cooperativa os problemas que afetam a
população local, e o trabalho continua em acordos de
cooperação em áreas como tributação e serviços financeiros;
comunicações e segurança marítima; serviços políticos, legais e
aduaneiros; proteção ambiental; e serviços de educação e
vistos. Uma nova constituição não colonial entrou em vigor em
2007 e o Tribunal de Primeira Instância Europeu reconheceu o
direito de Gibraltar de regular o seu próprio regime tributário



em dezembro de 2008. O Reino Unido mantém a
responsabilidade pela defesa, relações externas, segurança
interna e estabilidade financeira. Espanha e o Reino Unido
continuam a dominar o território. Ao longo de 2009, uma
disputa sobre a reivindicação de Gibraltar sobre as águas
territoriais que se estendem por três milhas deu origem a
confrontações marítimas periódicas não violentas entre as
patrulhas navais espanholas e britânicas e em 2013, os
britânicos relataram um número recorde de entradas de navios
espanhóis em águas alegadas por Gibraltar na sequência de
uma disputa sobre a criação de Gibraltar de um recife artificial
nessas águas. A Espanha renovou suas demandas para um
eventual retorno de Gibraltar ao controle espanhol após a
votação do Reino Unido em junho de 2016 para deixar a UE,
mas Londres descartou qualquer conexão entre a votação e seu
futuro compromisso com Gibraltar. A Comissão Européia disse
que o Reino Unido precisará chegar a um acordo bilateral
separado com a Espanha para permitir que Gibraltar seja
coberto pelo acordo de saída da UE mais amplo do Reino
Unido. mas Londres descartou qualquer conexão entre a
votação e seu futuro compromisso com Gibraltar. A Comissão
Européia disse que o Reino Unido precisará chegar a um
acordo bilateral separado com a Espanha para permitir que
Gibraltar seja coberto pelo acordo de saída da UE mais amplo
do Reino Unido. mas Londres descartou qualquer conexão
entre a votação e seu futuro compromisso com Gibraltar. A
Comissão Européia disse que o Reino Unido precisará chegar a
um acordo bilateral separado com a Espanha para permitir que



Gibraltar seja coberto pelo acordo de saída da UE mais amplo
do Reino Unido.

Geografia de Gibraltar

Onde no globo é Gibraltar? A
localização deste país é Sudeste da Europa, na fronteira com o
Estreito de Gibraltar, que liga o Mar Mediterrâneo e o Oceano
Atlântico Norte, na costa sul da Espanha. A área total de
Gibraltar é 6.5 km2, da qual 6.5 km2 é terra. Então este é um
país pequeno. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: uma estreita planície costeira faz fronteira com o
Rock of Gibralta. O ponto mais baixo de Gibraltar é Mar
Mediterrâneo 0 m, o ponto mais alto Rock of Gibraltar 426 m.
E o clima é Mediterrâneo com invernos suaves e verões
quentes.

Habitantes de Gibraltar
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Gibraltar. O número é: 29,396 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Gibraltar
79%, outros britânicos 13,2%, espanhol 2,1%, marroquino
1,6%, outros UE 2,4%, outros 1,6% (2012 est .). Quais são os



idiomas em Gibraltar? Inglês (usado em escolas e para fins
oficiais), espanhol, italiano, português. E as religiões: Católica
Romana 72,1%, Igreja da Inglaterra 7,7%, outros Cristãos
3,8%, muçulmanos 3,6%, judeus 2,4%, Hindu 2%, outros
1,1%, nenhum 7,1%, não especificado 0,1% (2012 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 34.7 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 79.6 ano.
Onde as pessoas vivem em Gibraltar? Aqui: desconhecido. As
principais áreas urbanas de Gibraltar são: Gibraltar (capital)
29,000 (2014).

Governo e Economia de Gibraltar
A cidade de Gibraltar é Gibralta e o governo tipo

democracia parlamentar (Parlamento); território ultramarino
autônomo do Reino Unido. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhum (território ultramarino do Reino
Unido). Em relação à economia de Gibraltar, produtos
industriais importantes são turismo, banca e finanças, reparação
naval, tabaco. Produtos agrícolas importantes são nenhum. As
commodities de exportação mais importantes são
(principalmente reexportações) petróleo 51%, produtos
manufaturados (2010 est.) e os parceiros de exportação mais
importantes são Espanha 22,5%, Polônia 16,7%, Holanda
15,1%, Reino Unido 9,9%, Bélgica 8,5%, Cote dIvoire 5%,
Líbano 4,2% (2016). As commodities de importação mais
importantes são combustíveis, produtos manufaturados ,
gêneros alimentícios e os parceiros de importação mais



importantes são US 22,3%, Índia 15,2%, Itália 11,2%,
Espanha 8,6%, Holanda 7,2%, Reino Unido 6,1%, Grécia
5,3%, França 4,3% (2016). Quão rico é Gibraltar e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $61,700 (2014 estimativa). Isso significa
que as pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Gibraltar
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Grécia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Grécia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Grécia. Mas vamos começar
com a bandeira de país Grécia aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Grécia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Grécia? Vamos começar

com isso: A Grécia alcançou a independência do Império
Otomano em 1830. Durante a segunda metade do século 19 e
a primeira metade do século XX, gradualmente adicionou ilhas
e territórios vizinhos, a maioria com populações de língua grega.
Na Segunda Guerra Mundial, a Grécia foi invadida pela Itália
(1940) e posteriormente ocupada pela Alemanha (1941-44);
Os combates sofreram uma guerra civil prolongada entre os
adeptos do rei e outros rebeldes anticomunistas e comunistas.
Após a derrota deste último em 1949, a Grécia ingressou na
OTAN em 1952. Em 1967, um grupo de oficiais militares
assumiu o poder, estabelecendo uma ditadura militar que
suspendeu muitas liberdades políticas e forçou o rei a fugir do
país. Em 1974, após o colapso da ditadura, eleições
democráticas e um referendo criaram uma república
parlamentar e aboliram a monarquia. Em 1981, a Grécia aderiu
à CE (agora a UE); tornou-se o 12º membro da União
Económica e Monetária Europeia (UEM) em 2001. A Grécia
sofreu uma grave crise econômica desde o final de 2009,
devido a quase uma década de excesso de gastos crônicos e
rigidez estrutural. Desde 2010, a Grécia entrou em três acordos
de resgate com a Comissão Europeia, o Banco Central
Europeu (BCE), o FMI e o terceiro mecanismo de estabilidade
europeu (ESM). O governo grego concordou com seu atual



resgate de US $ 96 bilhões em agosto de 2015, que será
concluído em agosto de 2018. A Grécia entrou em três acordos
de resgate com a Comissão Europeia, o Banco Central
Europeu (BCE), o FMI e o terceiro mecanismo de estabilidade
europeu (ESM). O governo grego concordou com seu atual
resgate de US $ 96 bilhões em agosto de 2015, que será
concluído em agosto de 2018. A Grécia entrou em três acordos
de resgate com a Comissão Europeia, o Banco Central
Europeu (BCE), o FMI e o terceiro mecanismo de estabilidade
europeu (ESM). O governo grego concordou com seu atual
resgate de US $ 96 bilhões em agosto de 2015, que será
concluído em agosto de 2018.

Geografia de Grécia

Onde no globo é Grécia? A
localização deste país é Sul da Europa, na fronteira com o Mar
Egeu, o Mar Jónico eo Mar Mediterrâneo, entre a Albânia e a
Turquia. A área total de Grécia é 131,957 km2, da qual
130,647 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
montanhosos com faixas que se estendem no mar como
penínsulas ou cadeias de ilhas. O ponto mais baixo de Grécia é



Mediterrâneo 0 m, o ponto mais alto Mount Olympus 2,917 m
de. E o clima é temperados; invernos suaves e úmidos; Verões
quentes e secos.

Habitantes de Grécia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Grécia. O número é: 10,768,477 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
população: grego 93%, outros (cidadãos estrangeiros) 7%
(censo de 2001). Quais são os idiomas em Grécia? Grego
(oficial) 99%, outro (inclui inglês e francês) 1%. E as religiões:
grego ortodoxo (oficial) 98%, muçulmano 1,3%, outros 0,7%.
Quantos anos as pessoas estão em média? 44.5 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 80.7 ano.
Onde as pessoas vivem em Grécia? Aqui: Um terço da
população vive e em torno de Atenas metropolitana; O restante
do país tem uma densidade populacional moderada, misturada
com grandes aglomerados urbanos. As principais áreas urbanas
de Grécia são: Atenas (capital) 3.052 milhões (2015).

Governo e Economia de Grécia
A cidade de Grécia é Atenas e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 13 regiões (perifereies, singular - perifereia) e 1 estado
monástico autônomo (aftonomi monastiki politeia); Agion Oros
(Monte Athos), Anatoliki Makedonia kai Thraki (Macedônia
Oriental e Trácia), Attiki (Ática), Dytiki Ellada (Grécia Oeste),



Dytiki Makedonia (Macedônia Ocidental), Ionia Nísia (Ilhas
Jónicas), Ipeiros (Epirus), Kentriki Makedonia (Macedônia
Central), Kriti (Creta), Notio Aigaio (Egeu sul), Peloponnisos
(Peloponeso), Sterea Ellada (Grécia Central), Tessália
(Tessália), Voreio Aigaio (Egeu do Norte). Em relação à
economia de Grécia, produtos industriais importantes são
turismo, transformação de alimentos e tabaco, têxteis, produtos
químicos, produtos metálicos; Mineração, petróleo. Produtos
agrícolas importantes são Trigo, milho, cevada, beterraba
açucareira, azeitonas, tomates, vinho, tabaco, batatas; carne
bovina, produtos lácteos. As commodities de exportação mais
importantes são alimentos e bebidas, produtos manufaturados,
produtos petrolíferos, produtos químicos, têxteis e os parceiros
de exportação mais importantes são Itália 11,2%, Alemanha
7,7%, Chipre 6,4%, Turquia 5,3%, Bulgária 5,2%, US 4,3%,
Reino Unido 4,2% Líbano 4,1% (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas, equipamentos de
transporte, combustíveis, produtos químicos e os parceiros de
importação mais importantes são Alemanha 11,1%, Itália 8,8%,
China 6,6%, Rússia 6,4%, Holanda 5,5%, Iraque 5,4%,
França 4,4%, Coréia do Sul 4,1% (2016). Quão rico é Grécia
e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $27,800 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 36% (2014 estimativa).



Mapa de Grécia
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Gronelândia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Gronelândia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Gronelândia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Gronelândia aqui:
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Gronelândia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Gronelândia? Vamos

começar com isso: A Groenlândia, a maior ilha do mundo, é
cerca de 81% de cobertura de gelo. Vikings chegaram à ilha no
século 10 da Islândia; A colonização dinamarquesa começou
no século 18 e a Gronelândia tornou-se parte integrante do
Reino dinamarquês em 1953. Ela se juntou à Comunidade
Européia (agora a UE) com a Dinamarca em 1973, mas
retirou-se em 1985 sobre uma disputa centrada em cotas de
pesca rigorosas. A Gronelândia continua a ser membro da
Associação dos Países e Territórios de Ultramar da UE. A
Groenlândia recebeu o autogoverno em 1979 pelo parlamento
dinamarquês; A lei entrou em vigor no ano seguinte. A
Gronelândia votou a favor de um autogoverno aumentado em
novembro de 2008 e adquiriu maior responsabilidade pelos
assuntos internos quando a lei sobre a autonomia da
Gronelândia foi assinada em junho de 2009. A Dinamarca, no
entanto,

Geografia de Gronelândia



Onde no globo é Gronelândia? A
localização deste país é Norte da América do Norte, ilha entre
o Oceano Ártico e o Oceano Atlântico Norte, nordeste do
Canadá. A área total de Gronelândia é 2,166,086 km2, da qual
2,166,086 km2 (410,449 km2 ice-free, 1,755,637 km2 ice-
covered) é terra. Então, este é um país muito grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: plana a
calda de gelo gradualmente inclinada abrange quase uma costa
estreita, montanhosa, estéril e rochosa. O ponto mais baixo de
Gronelândia é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto
Gunnbjorn Fjeld 3,694 m de. E o clima é ártico a subártico;
Verões quentes, invernos frios.

Habitantes de Gronelândia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Gronelândia. O número é: 57,713 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Inuit 88%,
dinamarquês e outros 12% (2010 est.). Quais são os idiomas
em Gronelândia? Greenlandic (Inuit do Leste) (oficial),
dinamarquês (oficial), inglês. E as religiões: Evangélico
Luterano, crenças espirituais inuit tradicionais. Quantos anos as



pessoas estão em média? 33.9 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 72.6 ano. Onde as pessoas
vivem em Gronelândia? Aqui: Liquidação concentrada na costa
do sudoeste, com assentamentos limitados espalhados pela
costa restante; O interior é. As principais áreas urbanas de
Gronelândia são: desnabado NUUK (capital) 17.000 (2014).

Governo e Economia de Gronelândia
A cidade de Gronelândia é Nuuk (Godthaab) e o governo

tipo democracia parlamentar (Parlamento da Groenlândia ou
Inatsisartut); parte do Reino da Dinamarca. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 4 municípios (kommuner,
singular kommune); Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata,
Sermersooq. Em relação à economia de Gronelândia, produtos
industriais importantes são processamento de peixes
(principalmente camarão e alabote da Gronelândia); mineração
de ouro, zinco, anorthosite e rubi; artesanato, couros e peles,
pequenos estaleiros. Produtos agrícolas importantes são ovinos,
vacas, renas,. As commodities de exportação mais importantes
são peixe e produtos à base de peixe 91% (2015 est.) e os
parceiros de exportação mais importantes são Dinamarca
81,2%, Portugal 8,3% (2016). As commodities de importação
mais importantes são máquinas e equipamentos de transporte,
produtos manufaturados, alimentos, produtos petrolíferos e os
parceiros de importação mais importantes são Dinamarca 72,2
%, Suécia 9,8% (2016). Quão rico é Gronelândia e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é



PIB per capita (PPP): $37,600 (2015 estimativa). Isso significa
que os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 16.2% (2015 estimativa).

Mapa de Gronelândia
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visão geral e o mapa detalhado de Granada. Mas vamos
começar com a bandeira de país Granada aqui:
 

Granada - Visão geral:
O que você deve saber sobre Granada? Vamos começar

com isso: Os índios caribenhos habitavam Grenada quando
Cristóvão Colombo descobriu a ilha em 1498, mas
permaneceu sem colobras por mais de um século. Os franceses
estabeleceram Grenada no século XVII, estabeleceram terras
açucareiras e importaram um grande número de escravos
africanos. A Grã-Bretanha tomou a ilha em 1762 e expandiu
vigorosamente a produção de açúcar. No século 19, o cacau
acabou superando o açúcar como principal cultura de
exportação; No século 20, a noz-moscada tornou-se a
principal exportação. Em 1967, o Reino Unido deu a Grenada
autonomia sobre seus assuntos internos. A independência total
foi alcançada em 1974, fazendo de Grenada um dos mais
pequenos países independentes do Hemisfério Ocidental.
Grenada foi apreendida por um conselho militar marxista em 19
de outubro de 1983. Seis dias depois, a ilha foi invadida pelas
forças dos EUA e as de outras seis nações do Caribe, que
rapidamente capturou os líderes e suas centenas de
conselheiros cubanos. As eleições livres foram reinstituídas no
ano seguinte e continuaram desde então.

Geografia de Granada



Onde no globo é Granada? A
localização deste país é Caribe, ilha entre o Mar do Caribe e o
Oceano Atlântico, ao norte de Trinidad e Tobago. A área total
de Granada é 344 km2, da qual 344 km2 é terra. Então este é
um país pequeno. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: origem vulcânica com montanhas centrais. O
ponto mais baixo de Granada é Mar do Caribe 0 m, o ponto
mais alto Monte Santa Catarina 840 m de. E o clima é tropical;
temperado pelos ventos alísios do Nordeste de.

Habitantes de Granada
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Granada. O número é: 111,724 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
descendência africana 82,4%, mista 13,3%, índia do leste
2,2%, outra 1,3%, não especificada 0,9% (2011 est.). Quais
são os idiomas em Granada? inglês (oficial), patois francês. E
as religiões: Protestante 49,2% (inclui 17,2% pentecostal,
Adventista do sétimo dia 13,2%, 8,5% anglicanos, Batista
3,2%, Igreja de Deus 2,4%, Evangélico 1,9%, Metodista
1,6%, outros 1,2%), Católica Romana 36%, Testemunha de
Jeová 1,2 %, Rastafarian 1,2%, outros 5,5%, nenhum 5,7%,
não especificado 1,3% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 31.5 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha



do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 74.5 ano. Onde as pessoas vivem
em Granada? Aqui: Aproximadamente um terço da população
encontra-se na capital de St. George's; A população da ilha
está concentrada ao longo da costa. As principais áreas
urbanas de Granada são: São Jorge (capital) 38,000 (2014).

Governo e Economia de Granada
A cidade de Granada é Saint George's e o governo tipo

democracia parlamentar (Parlamento); um reino da
Commonwealth. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 6 paróquias e 1 dependência; Carriacou e
Petite Martinica, Saint Andrew, São David, São Jorge, São
João, São Marcos, São Patrício. Em relação à economia de
Granada, produtos industriais importantes são alimentos e
bebidas, têxteis, operações de montagem leve, turismo,
construção. Produtos agrícolas importantes são bananas,
cacau, noz-moscada, maza, citrinos, abacates, raízes, cana-de-
açúcar, milho, legumes,. As commodities de exportação mais
importantes são noz-moscada, banana, cacau, frutas e vegetais,
vestuário, maza e os parceiros de exportação mais importantes
são US 28,4%, Japão 11%, Dominica 7,9%, Santa Lúcia
7,6%, Holanda 5,2%, Barbados 4,9%, São Cristóvão e Nevis
4,8% (2016). As commodities de importação mais importantes
são alimentos, produtos manufaturados, máquinas, produtos
químicos, combustível e os parceiros de importação mais
importantes são US 32,7%, Trinidad e Tobago 23,5%, China
6%, Japão 4,6% (2016). Quão rico é Granada e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB



per capita (PPP): $14,700 (2017 estimativa). Isso é muito
bom. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 38% (2008
estimativa).

Mapa de Granada
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Guam - Visão geral:
O que você deve saber sobre Guam? Vamos começar com

isso: Espanha cedeu Guam aos EUA em 1898. Capturada
pelos japoneses em 1941, foi retomada pelos EUA três anos
depois. As instalações militares da ilha são algumas das bases
estrategicamente importantes dos EUA no Pacífico.

Geografia de Guam

Onde no globo é Guam? A
localização deste país é Oceania, ilha no Oceano Pacífico
Norte, cerca de três quartos do caminho do Havaí para as
Filipinas. A área total de Guam é 544 km2, da qual 544 km2 é
terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: origem vulcânica,
cercada por recifes de corais; planalto de calcário corallino
relativamente plano (fonte da maioria das águas novas), com
penhascos costeiros íngremes e planícies costeiras estreitas no
norte, colinas baixas no centro, montanhas no. O ponto mais
baixo de Guam é Pacífico Sul 0 m, o ponto mais alto Mount
Lamlam 406 m. E o clima é marinha tropical; geralmente quente
e úmido, moderado pelos ventos alísios do Nordeste; estação
seca (janeiro a junho), estação chuvosa (julho a dezembro);
pequena variação sazonal da temperatura.



Habitantes de Guam
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Guam. O número é: 167,358 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Chamorro
37,3%, filipino 26,3%, branco 7,1%, Chuukese 7%, coreano
2,2%, outros insulares do Pacífico 2%, outros asiáticos 2%,
chineses 1,6%, Palauan 1,6 %, Japonês 1,5%, Pohnpeian
1,4%, misturado 9,4%, outros 0,6% (2010 est.). Quais são os
idiomas em Guam? Inglês 43,6%, Filipino 21,2%, Chamorro
17,8%, outras línguas da ilha do Pacífico 10%, línguas asiáticas
6,3%, outras 1,1% (2010 est.). E as religiões: Católica Romana
85%, outras 15% (1999 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 29 ano. Temos que acrescentar que esse número é
a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 76 ano. Onde as pessoas vivem em Guam?
Aqui: Não existem grandes cidades na ilha, embora grandes
aldeias (municípios) atraem grande parte da população; o maior
desses é Dededo. As principais áreas urbanas de Guam são:
Hagatna (capital) 143.000 (2014).

Governo e Economia de Guam
A cidade de Guam é Hagatna (Agana) e o governo tipo

democracia presidencial; um território autônomo não
incorporado dos EUA. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhum (território dos EUA). Em relação à
economia de Guam, produtos industriais importantes são defesa
nacional, turismo, construção, serviços de transbordo, produtos



de concreto, impressão e publicação, processamento de
alimentos, têxteis. Produtos agrícolas importantes são frutas,
copra, vegetais; Outos, porco, aves, carne de bovino,. As
commodities de exportação mais importantes são transbordo
de produtos petrolíferos refinados, materiais de construção,
peixe, alimentos e bebidas e os parceiros de exportação mais
importantes são Palau 20,3%, Japão 5,1% (2016). As
commodities de importação mais importantes são petróleo e
produtos petrolíferos, alimentos e produtos manufaturados e os
parceiros de importação mais importantes são Singapura
32,1%, Japão 30,6%, Coréia do Sul 8,4%, Hong Kong 8,1%
(2016). Quão rico é Guam e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$30,500 (2013 estimativa). Isso significa que os padrões de
vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 23% (2001 estimativa).

Mapa de Guam
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Guatemala - Visão geral:
O que você deve saber sobre Guatemala? Vamos começar

com isso: A civilização maia floresceu na Guatemala e nas
regiões circundantes durante o primeiro milênio DC Depois de
quase três séculos como colônia espanhola, a Guatemala
ganhou sua independência em 1821. Durante a segunda metade
do século 20, experimentou vários governos militares e civis,
como bem como uma guerra de guerrilha de 36 anos. Em
1996, o governo assinou um acordo de paz que encerrou
formalmente o conflito interno, que deixou mais de 200 mil
pessoas mortas e criou, por algumas estimativas, cerca de 1
milhão de refugiados.

Geografia de Guatemala

Onde no globo é Guatemala? A
localização deste país é América Central, na fronteira com o
Oceano Pacífico Norte, entre El Salvador e o México, e na
fronteira com o Golfo de Honduras (Mar do Caribe) entre
Honduras e Belize. A área total de Guatemala é 108,889 km2,
da qual 107,159 km2 é terra. Então este não é um país grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
duas cadeias de montanhas tendem a leste e oeste dividem o



país em três regiões: as terras altas montanhosas, a costa do
Pacífico ao sul das montanhas e as vastas terras baixas do norte
de Peten. O ponto mais baixo de Guatemala é Oceano Pacífico
0 m, o ponto mais alto Volcan Tajumulco 4,220 m (ponto mais
alto da América Central ). E o clima é tropical; quente, úmido
nas terras baixas; Mais frio nas terras altas,.

Habitantes de Guatemala
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Guatemala. O número é: 15,460,732 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? mestiço (amaldiçoado amerino-espanhol - em espanhol
local chamado Ladino) e europeu 60,1%, Maya 39,3% (K'iche
11,3%, Q'eqchi 7,6%, Kaqchikel 7,4%, Mam 5.5%, outros
7,5%), não-Maya , não mestiço 0,15% (Xinca (indígenas, não-
maias), Garifuna (mista do oeste e centro-africano, Ilha Carib e
Arawak)), outros 0,5% (2001 est.). Quais são os idiomas em
Guatemala? Espanhol (oficial) 68,9%, línguas maias 30,9 %
(K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, Mama 4,6%, Kaqchikel 4,3%,
outros 6,3%), outros 0,3% (inclui Xinca e Garifuna). E as
religiões: Católica Romana, Protestante, crenças indígenas
maias. Quantos anos as pessoas estão em média? 22.1 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
72.6 ano. Onde as pessoas vivem em Guatemala? Aqui: a
grande maioria da população reside na metade sul do país,
particularmente nas regiões montanhosas; mais de metade da



população vive em áreas rurais. As principais áreas urbanas de
Guatemala são: Guatemala CIDADE (capital) 2.918 milhões
(2015).

Governo e Economia de Guatemala
A cidade de Guatemala é Cidade da Guatemala e o

governo tipo república presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 22 departamentos (departamentos,
singular - departamento); Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango,
Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa,
Solola, Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa,. Em relação à
economia de Guatemala, produtos industriais importantes são
açúcar, têxtil e vestuário, móveis, produtos químicos, petróleo,
metais, borracha, turismo. Produtos agrícolas importantes são
Cana-de-açúcar, milho, bananas, café, feijão, cardamomo;
gado, ovelha, porco, galinha. As commodities de exportação
mais importantes são Açúcar, café, petróleo, vestuário,
bananas, frutas e vegetais, cardamomo, produtos de
fabricação, pedras preciosas e metais, eletricidade e os
parceiros de exportação mais importantes são US 34%, El
Salvador 11,5%, Honduras 7,1%, Nicarágua 6%, Costa Rica
4,5%, México 4,3% (2016). As commodities de importação
mais importantes são combustíveis, máquinas e equipamentos
de transporte, materiais de construção, grãos, fertilizantes,
eletricidade, produtos minerais, produtos químicos, materiais
plásticos e produtos e os parceiros de importação mais
importantes são US 38,1%, México 11%, China 9,9%, El



Salvador 5%, Panamá 4,2% (2016). Quão rico é Guatemala e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $8,200 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 59.3% (2014 estimativa).

Mapa de Guatemala
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com a bandeira de país Guiné aqui:
 

Guiné - Visão geral:
O que você deve saber sobre Guiné? Vamos começar com

isso: A Guiné está em um ponto de viragem após décadas de
governo autoritário desde que ganhou sua independência da
França em 1958. Sekou Toure governou o país como
presidente da independência até sua morte em 1984. Lansana
Conte chegou ao poder em 1984, quando os militares se
apoderaram do governo depois de Toure morte. O general
Conte organizou e ganhou as eleições presidenciais em 1993,
1998 e 2003, embora todas as pesquisas tenham sido
manipuladas. Com a morte de Conte em dezembro de 2008, o
capitão Moussa Dadis Camara liderou um golpe militar,
aproveitando o poder e suspendendo a constituição. Sua falta
de vontade de ceder às pressões domésticas e internacionais
para demitir-se levou a tensões políticas aumentadas que
atingiram o pico em setembro de 2009, quando os guardas
presidenciais abriram fogo em uma manifestação da oposição
matando mais de 150 pessoas. No início de dezembro de
2009, Camara foi ferida em uma tentativa de assassinato e
exilada para o Burkina Faso. Um governo de transição liderado
pelo general Sekouba Konate preparou o caminho para a
transição da Guiné para uma democracia incipiente. O país
realizou suas primeiras eleições presidenciais e legislativas
democráticas e competitivas em 2010 e 2013, respectivamente,



e em outubro de 2015 realizou uma segunda eleição
presidencial consecutiva. Alpha Conde foi reeleito para um
segundo mandato de cinco anos como presidente em 2015, e a
Assembleia Nacional se sentou em janeiro de 2014. O primeiro
gabinete de Conde é o primeiro governo civil em toda a Guiné.
O país realizou um diálogo político bem sucedido em agosto e
setembro de 2016 que reuniu o governo e a oposição para
enfrentar tensões de longa data. Sekouba Konate abriu o
caminho para a transição da Guiné para uma democracia
incipiente. O país realizou suas primeiras eleições presidenciais
e legislativas democráticas e competitivas em 2010 e 2013,
respectivamente, e em outubro de 2015 realizou uma segunda
eleição presidencial consecutiva. Alpha Conde foi reeleito para
um segundo mandato de cinco anos como presidente em 2015,
e a Assembleia Nacional se sentou em janeiro de 2014. O
primeiro gabinete de Conde é o primeiro governo civil em toda
a Guiné. O país realizou um diálogo político bem sucedido em
agosto e setembro de 2016 que reuniu o governo e a oposição
para enfrentar tensões de longa data. Sekouba Konate abriu o
caminho para a transição da Guiné para uma democracia
incipiente. O país realizou suas primeiras eleições presidenciais
e legislativas democráticas e competitivas em 2010 e 2013,
respectivamente, e em outubro de 2015 realizou uma segunda
eleição presidencial consecutiva. Alpha Conde foi reeleito para
um segundo mandato de cinco anos como presidente em 2015,
e a Assembleia Nacional se sentou em janeiro de 2014. O
primeiro gabinete de Conde é o primeiro governo civil em toda
a Guiné. O país realizou um diálogo político bem sucedido em



agosto e setembro de 2016 que reuniu o governo e a oposição
para enfrentar tensões de longa data. e em outubro de 2015
realizou uma segunda eleição presidencial consecutiva. Alpha
Conde foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos
como presidente em 2015, e a Assembleia Nacional se sentou
em janeiro de 2014. O primeiro gabinete de Conde é o
primeiro governo civil em toda a Guiné. O país realizou um
diálogo político bem sucedido em agosto e setembro de 2016
que reuniu o governo e a oposição para enfrentar tensões de
longa data. e em outubro de 2015 realizou uma segunda eleição
presidencial consecutiva. Alpha Conde foi reeleito para um
segundo mandato de cinco anos como presidente em 2015, e a
Assembleia Nacional se sentou em janeiro de 2014. O primeiro
gabinete de Conde é o primeiro governo civil em toda a Guiné.
O país realizou um diálogo político bem sucedido em agosto e
setembro de 2016 que reuniu o governo e a oposição para
enfrentar tensões de longa data.

Geografia de Guiné

Onde no globo é Guiné? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre a Guiné-Bissau e a Serra Leoa.
A área total de Guiné é 245,857 km2, da qual 245,717 km2 é



terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: geralmente plana
planície costeira, montanhosa para interio montanhoso. O ponto
mais baixo de Guiné é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto
Mont Nimba 1,752 m de. E o clima é geralmente quente e
úmido; estação chuvosa de tipo monsoonal (junho a novembro)
com ventos do sudoeste; estação seca (de dezembro a maio)
com ventos de harmattan do Nordeste.

Habitantes de Guiné
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Guiné. O número é: 12,413,867 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Fulani (Peul) 32,1%, Malinke 29,8%, Susu 19,8%, Guerze
6,2%, Kissi 4,7%, Toma 2,8%, outro / sem resposta 4,6%
(2012 est.). Quais são os idiomas em Guiné? Francês (oficial).
E as religiões: Muçulmano 86,2%, Christian 9,7%, animista /
outro / nenhum 4,1% (2012 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 18.9 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 61 ano. Onde as pessoas vivem em
Guiné? Aqui: Áreas de maior densidade estão no oeste e no
sul; O interior é escassamente povoado. As principais áreas
urbanas de Guiné são: Conakry (capital) 1.936 milhões (2015).

Governo e Economia de Guiné
A cidade de Guiné é Conakry e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 7 regiões administrativas e 1 gouvenorat;
Boke, Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe, Mamou,
N'Zerekore. Em relação à economia de Guiné, produtos
industriais importantes são bauxita, ouro, diamantes, minério de
ferro; fabricação leve, processamento agrícola. Produtos
agrícolas importantes são arroz, café, abacaxis, manga,
sementes de palma, cacau, mandioca (mandioca), bananas,
batatas, batatas doces; gado, ovelha, cabra; Timba. As
commodities de exportação mais importantes são bauxita, ouro,
diamantes, café, peixe, produtos agrícolas e os parceiros de
exportação mais importantes são China 24,6%, Gana 17,9%,
Suíça 10,1%, Emirados Árabes Unidos 7,7%, França 5,2%,
Espanha 4,3%, Índia 4,1 % (2016). As commodities de
importação mais importantes são produtos petrolíferos, metais,
máquinas, equipamentos de transporte, têxteis, grãos e outros
géneros alimentícios e os parceiros de importação mais
importantes são Países Baixos 14,6%, China 13,5%, Índia
12,4%, Bélgica 8,6%, França 6,9%, Emirados Árabes Unidos
5,4%, Singapura 4,9% (2016). Quão rico é Guiné e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $2,000 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 47% (2006 estimativa).

Mapa de Guiné
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Guiné-Bissau

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Guiné-Bissau. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Guiné-Bissau. Mas
vamos começar com a bandeira de país Guiné-Bissau aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Guiné-Bissau - Visão geral:
O que você deve saber sobre Guiné-Bissau? Vamos

começar com isso: Desde a independência de Portugal em
1974, a Guiné-Bissau experimentou uma grande agitação
política e militar. Em 1980, um golpe militar estabeleceu o
autoritário general Joao Bernardo 'Nino' Vieira como
presidente. Apesar de eventualmente estabelecer um caminho
para uma economia de mercado e sistema multipartidário, o
regime de Vieira caracterizou-se pela supressão da oposição
política e pela purga de rivais políticos. Várias tentativas de
golpe durante a década de 1980 e início dos anos 90 não
conseguiram destruí-lo. Em 1994, Vieira foi eleito presidente na
primeira eleição gratuita e multipartidária do país. Um motim
militar e uma guerra civil resultante em 1998 acabaram levando
à expulsão de Vieira em maio de 1999. Em fevereiro de 2000,
um governo de transição entregou o poder ao líder da
oposição, Kumba YALA, depois de ter sido eleito presidente
na votação transparente. Em setembro de 2003, Após apenas
três anos no cargo, YALA foi derrubada em um golpe militar
sem sangue, e o empresário Henrique ROSA foi jurado como
presidente interino. Em 2005, o ex-presidente Vieira foi
reeleito, comprometendo-se a buscar o desenvolvimento
econômico e a reconciliação nacional; ele foi assassinado em
março de 2009. Malam Bacai Sanha foi eleito em uma eleição
de emergência realizada em junho de 2009, mas ele faleceu em
janeiro de 2012 de uma doença de longo prazo. Um golpe



militar em abril de 2012 impediu a eleição presidencial da
segunda volta da Guiné-Bissau - para determinar o sucessor de
Sanha - de ter lugar. Na sequência da mediação da
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, um
governo civil de transição assumiu o poder em 2012 e
permaneceu até José Mario VAZ ter ganho eleições livres e
justas em 2014. Uma longa disputa entre facções no partido
governante Paigc levou o governo a um impasse político;
Houve cinco primeiros ministros desde agosto de 2015.

Geografia de Guiné-Bissau

Onde no globo é Guiné-Bissau? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre a Guiné e o Senegal. A área
total de Guiné-Bissau é 36,125 km2, da qual 28,120 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
planície costeira baixa, com um litoral estuarino profundamente
recuado que se eleva para a savana no leste; inúmeras ilhas
offshore, incluindo o Arquipelago Dos Bijagos, composto por
18 ilhas principais e muitos pequenos ilhéus. O ponto mais
baixo de Guiné-Bissau é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais
alto elevação sem nome na parte oriental do país 300 m de. E o



clima é tropicais; geralmente quente e úmido; estação chuvosa
de tipo monsoonal (junho a novembro) com ventos do
sudoeste; estação seca (dezembro a maio) com ventos de
harmattan do nordeste,.

Habitantes de Guiné-Bissau
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Guiné-Bissau. O número é: 1,792,338 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Fulani 28.5%, Balanta 22.5%, Mandinga 14.7%, Papel 9.1%,
Manjaco 8.3%, Beafada 3.5%, Mancanha 3.1%, Bijago 2.1
%, Felupe 1,7%, Mansoanca 1,4%, Balanta Mane 1%, outros
1,8%, nenhum 2,2% (2008 est.). Quais são os idiomas em
Guiné-Bissau? Crioulo (lingua franca), português (oficial,
amplamente utilizado como segunda ou terceira língua), Pular (a
Fula language), Mandingo. E as religiões: Muslim 45,1%,
Christian 22,1%, animist 14,9%, nenhum 2%, não especificado
15,9% (2008 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
20.1 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 51 ano. Onde as pessoas vivem em Guiné-
Bissau? Aqui: Cerca de um quinto da população vive na capital
de Bissau, ao longo da costa atlântica; O restante é distribuído
entre os outros oito, principalmente rurais, regiões. As
principais áreas urbanas de Guiné-Bissau são: Bissau (capital)
492,000 (2015).

Governo e Economia de Guiné-Bissau



A cidade de Guiné-Bissau é Bissau e o governo tipo
República semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 9 regiões ( regioes, singular - regiao);
Bafata, Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio,
Quinara, Tombali. Em relação à economia de Guiné-Bissau,
produtos industriais importantes são processamento de
produtos agrícolas, cerveja, refrigerantes. Produtos agrícolas
importantes são Arroz, milho, feijão, mandioca, castanha de
caju, amendoim, sementes de palma, algodão; madeira; peixe.
As commodities de exportação mais importantes são peixe,
camarão; caju, amendoim, sementes de palmeira e salmoura e
os parceiros de exportação mais importantes são Índia 64,6%,
Vietnã 9,4%, Bielorrússia 9,4%, Nigéria 4,7% (2016). As
commodities de importação mais importantes são gêneros
alimentícios, máquinas e equipamentos de transporte, produtos
petrolíferos e os parceiros de importação mais importantes são
Portugal 44,2%, Senegal 19,2%, China 7,2% Paquistão 6,7%,
Holanda 4,4% (2016). Quão rico é Guiné-Bissau e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $1,800 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 67% (2015 estimativa).

Mapa de Guiné-Bissau
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Guiana

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Guiana. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Guiana. Mas vamos
começar com a bandeira de país Guiana aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Guiana - Visão geral:
O que você deve saber sobre Guiana? Vamos começar

com isso: Originalmente uma colônia holandesa no século 17,
em 1815, a Guiana tornou-se uma possessão britânica. A
abolição da escravidão levou à liquidação de áreas urbanas por
ex-escravos e à importação de servos contratados da Índia
para trabalhar nas plantações de açúcar. A fração etnocultural
resultante persistiu e levou a políticas turbulentas. A Guiana
alcançou a independência do Reino Unido em 1966, e desde
então tem sido governada principalmente por governos
orientados para o socialismo. Em 1992, Cheddi Jagan foi eleito
presidente no que é considerado a primeira eleição livre e justa
do país desde a independência. Após sua morte, cinco anos
depois, sua esposa, Janet Jagan, tornou-se presidente, mas
renunciou em 1999 devido à falta de saúde. O seu sucessor,
Bharrat Jagdeo, foi eleito em 2001 e novamente em 2006.

Geografia de Guiana

Onde no globo é Guiana? A localização



deste país é Norte da América do Sul, que faz fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre o Suriname e a Venezuela. A
área total de Guiana é 214,969 km2, da qual 196,849 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: maior parte das
montanhas altas; planície costeira baixa; savana no sul. O ponto
mais baixo de Guiana é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais
alto Laberintos del Norte no Monte Roraima 2,775 m de. E o
clima é tropical; quente, úmido, moderado pelos ventos alísios
do Nordeste; duas estações chuvosas (maio a agosto,
novembro a janeiro) na.

Habitantes de Guiana
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Guiana. O número é: 737,718. Então, muitas pessoas não
moram aqui. Quem mora aqui? Índico indiano 39,8%, preto
(africano) 29,3%, misturado 19,9%, ameríndio 10,5%, outros
0,5% (inclui portugues, chinês, branco) (2012 est.). Quais são
os idiomas em Guiana? Inglês (oficial), crioulo guianês, línguas
ameríndias (incluindo Caribe e Línguas do Arawak), línguas
indianas (incluindo Hindustani do Caribe, dialeto do hindi),
chinês (2014 est.). E as religiões: Protestante 34,8%
(Pentecostal 22,8%, Adventista do Sétimo Dia 5,4%, 5,5%
anglicanos, Metodista 1,4%), Hindu 24,8% Católica Romana
7,1%, muçulmana 6,8%, Testemunha de Jeová 1,3%, Rastafari
0,5%, outra cristã 20,8%, outra 0,9%, nenhuma 3,1% (2012
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 26.2 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,



metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
68.6 ano. Onde as pessoas vivem em Guiana? Aqui: A
população está fortemente concentrada no nordeste em
Georgetown e nas proximidades, com concentrações notáveis 
ao longo do rio Berbice, a leste; o restante do país é
escassamente povoado. As principais áreas urbanas de Guiana
são: Georgetown (capital) 124,000 (2014).

Governo e Economia de Guiana
A cidade de Guiana é Georgetown e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 regiões; Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni,
Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Ilhas Essequibo-
West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam,
Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper Takutu-
Upper Essequibo. Em relação à economia de Guiana, produtos
industriais importantes são bauxita de peixe , açúcar, moagem
de arroz, madeira, têxteis, mineração de ouro. Produtos
agrícolas importantes são cana-de-açúcar, arroz, óleos
comestíveis; carne de bovino, porco, aves de capoeira;
Camarão,. As commodities de exportação mais importantes
são açúcar, ouro, bauxita, alumina, arroz, camarão, melaço,
rum, timbe e os parceiros de exportação mais importantes são
Canadá 30,6%, US 20,7%, Trinidad e Tobago 11,4% (2016).
As commodities de importação mais importantes são fabrica,
maquinário, petróleo e alimentos e os parceiros de importação
mais importantes são Trinidad e Tobago 29%, US 27,5%,
China 7,3%, Suriname 5,5% (2016). Quão rico é Guiana e



quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $8,300 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 35% (2006 estimativa).

Mapa de Guiana
 



Nós recomendamos

Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Haiti

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Haiti. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Haiti. Mas vamos começar com a

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


bandeira de país Haiti aqui:
 

Haiti - Visão geral:
O que você deve saber sobre Haiti? Vamos começar com

isso: O nativo Taino - que habitou a ilha da Hispaniola quando
foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1492 - foi
praticamente aniquilado pelos colonos espanhóis dentro de 25
anos. No início do século 17, os franceses estabeleceram uma
presença na Hispaniola. Em 1697, a Espanha cedeu aos
franceses o terço ocidental da ilha, que mais tarde se tornou o
Haiti. A colônia francesa, baseada em indústrias florestais e
relacionadas com o açúcar, tornou-se uma das mais ricas do
Caribe, mas apenas através da pesada importação de escravos
africanos e da degradação ambiental considerável. No final do
século 18, quase meio milhão de escravos do Haiti se
revoltaram sob Toussaint L'Ouverture. Após uma luta
prolongada, o Haiti tornou-se a primeira nação pós-colonialista
negra no mundo, declarando sua independência em 1804.
Atualmente é o país mais pobre do Hemisfério Ocidental, O
Haiti sofreu instabilidade política durante a maior parte de sua
história. Um enorme terremoto de magnitude 7,0 atingiu o Haiti
em janeiro de 2010 com um epicentro a cerca de 25 km a
oeste da capital, Porto Príncipe. As estimativas são que mais de
300 mil pessoas foram mortas e cerca de 1,5 milhão deixaram
sem-teto. O terremoto foi avaliado como o pior nesta região
nos últimos 200 anos. O presidente Michel Martelly renunciou



em fevereiro de 2016 e foi substituído pelo presidente interino
Jocelerme Privert. O presidente Jovenel Moise ganhou as
eleições de novembro de 2016 e assumiu o cargo em fevereiro
de 2017. 5 milhões deixaram sem-teto. O terremoto foi
avaliado como o pior nesta região nos últimos 200 anos. O
presidente Michel Martelly renunciou em fevereiro de 2016 e
foi substituído pelo presidente interino Jocelerme Privert. O
presidente Jovenel Moise ganhou as eleições de novembro de
2016 e assumiu o cargo em fevereiro de 2017. 5 milhões
deixaram sem-teto. O terremoto foi avaliado como o pior nesta
região nos últimos 200 anos. O presidente Michel Martelly
renunciou em fevereiro de 2016 e foi substituído pelo
presidente interino Jocelerme Privert. O presidente Jovenel
Moise ganhou as eleições de novembro de 2016 e assumiu o
cargo em fevereiro de 2017.

Geografia de Haiti

Onde no globo é Haiti? A
localização deste país é Caribe, oeste de um terço da ilha da
Hispaniola, entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico
Norte, a oeste da República Dominicana. A área total de Haiti
é 27,750 km2, da qual 27,560 km2 é terra. Então este não é
um país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: principalmente ásperos e montanhosos. O ponto
mais baixo de Haiti é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto
Chaine de la Selle 2,680 m de. E o clima é tropical; semi-árido,



onde as montanhas no leste cortam os ventos comerciais.

Habitantes de Haiti
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Haiti.

O número é: 10,646,714. Portanto, esta não é uma população
muito grande. Quem mora aqui? pretas 95%, mulatos e
brancos 5%. Quais são os idiomas em Haiti? franceses
(oficiais), crioulos (oficiais). E as religiões: Católico Romano
(oficial) 54,7%, Protestante 28,5% (Batista 15,4%, Pentecostal
7,9%, Adventista 3%, Metodista 1,5%, outros 0,7%), Voodoo
(oficial) 2,1%, outros 4,6%, nenhum 10,2%. Quantos anos as
pessoas estão em média? 23 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 64.2 ano. Onde as pessoas
vivem em Haiti? Aqui: Distribuição bastante justa; maiores
concentrações localizadas perto das áreas costeiras. As
principais áreas urbanas de Haiti são: PORT-AU-Prince
(capital) 2,44 milhões (2015).

Governo e Economia de Haiti
A cidade de Haiti é Port-au-Prince e o governo tipo

república semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 10 departamentos (departamentos,
singular - departamento); Artibonite, Centro, Grand'Anse,
Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est.
Em relação à economia de Haiti, produtos industriais
importantes são Têxteis de madeira, veia , refinação de açúcar,
moagem de farinha, cimento, montagem leve usando peças



importadas. Produtos agrícolas importantes são Café, manga,
cacau, cana-de-açúcar, arroz, milho, sorgo;. As commodities
de exportação mais importantes são vestuário, manufaturas,
óleos, cacau, manga, café e os parceiros de exportação mais
importantes são US 80,8%, República Dominicana 5,1%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
alimentos, fabricados bens, maquinaria e equipamentos de
transporte, combustíveis, matérias-primas e os parceiros de
importação mais importantes são US 19,3%, China 18,9%,
Antilhas Holandesas 18,1%, Indonésia 6,5%, Colômbia 4,8%
(2016). Quão rico é Haiti e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$1,800 (2017 estimativa). Este é um número muito baixo.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 58.5% (2012 estimativa).

Mapa de Haiti
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Honduras - Visão geral:
O que você deve saber sobre Honduras? Vamos começar

com isso: Uma vez que parte do vasto império da Espanha no
Novo Mundo, Honduras tornou-se uma nação independente
em 1821. Depois de duas décadas e meia de domínio
principalmente militar, um governo civil livremente eleito chegou
ao poder em 1982. Na década de 1980, Honduras provou ser
um paraíso para contras anti-sandinistas contra o governo
marxista nicaragüense e um aliado às forças do governo
salvadorenho lutando guerrilheiros esquerdistas. O país ficou
devastado pelo furacão Mitch em 1998, que matou cerca de
5.600 pessoas e causou aproximadamente US $ 2 bilhões em
danos. Desde então, a economia lentamente se recuperou.

Geografia de Honduras

Onde no globo é Honduras? A
localização deste país é América Central, na fronteira com o
Mar do Caribe, entre a Guatemala e a Nicarágua e na fronteira
com o Golfo de Fonseca (Oceano Pacífico Norte), entre El
Salvador e Nicarágua. A área total de Honduras é 112,090
km2, da qual 111,890 km2 é terra. Então este não é um país
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: principalmente montanhas no interior, planícies costeiras



estreitas. O ponto mais baixo de Honduras é Mar do Caribe 0
m, o ponto mais alto Cerro Las Minas 2,870 m. E o clima é
subtropical nas terras baixas, temperado nas montanhas.

Habitantes de Honduras
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Honduras. O número é: 9,038,741. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? mestiço (
amaldiçoas e ameríndias) 90%, ameríndios 7%, preto 2%,
branco 1%. Quais são os idiomas em Honduras? espanhol
(oficial), dialetos ameríndios. E as religiões: Católico romano
46%, protestante 41%, ateu 1%, outros 2%, nenhum 9%
(2014 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 23 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
71.2 ano. Onde as pessoas vivem em Honduras? Aqui: maioria
dos residentes vive na metade ocidental montanhosa do país;
Ao contrário de outras nações da América Central, Honduras é
a única com uma população urbana distribuída entre dois
grandes centros - a capital de Tegucigalpa e a cidade de San
Pedro Sula; o vale do Rio Ulua, no norte, é a única área de
terras baixas densamente povoada,. As principais áreas
urbanas de Honduras são: Tegucigalpa (capital) 1.123 milhões;
San Pedro Sula 852,000 (2015).

Governo e Economia de Honduras
A cidade de Honduras é Tegucigalpa e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 18 departamentos (departamentos, singular -
departamento); Atlantida, Choluteca, Colón, Comayagua,
Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a
Dios, Intibuca, Ilhas da Bahia, La Paz, Lempira, Ocotepeque,
Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro. Em relação à economia
de Honduras, produtos industriais importantes são
Processamento de açúcar, café, vestuário de tecidos e malhas,
produtos de madeira, charutos. Produtos agrícolas importantes
são Bananas, café, citrinos, milho, palmeiras africanas; carne;
madeira; Camarão, tilápia, lagosta, açúcar, legumes orientais.
As commodities de exportação mais importantes são café,
vestuário, café, camarão, chicotes de automóveis, charutos,
bananas, ouro, óleo de palma, frutas, lagosta, lumbe e os
parceiros de exportação mais importantes são US 36,7%,
Alemanha 10,7%, El Salvador 8,6%, Guatemala 6,5%,
Holanda 5,4%, Nicarágua 5,3% (2016). As commodities de
importação mais importantes são equipamentos de
comunicação, máquinas e transportes, matérias-primas
industriais, produtos químicos, combustíveis, alimentos e os
parceiros de importação mais importantes são US 32,8%,
China 14,1 %, Guatemala 8,9%, México 7,3%, El Salvador
5,7% (2016). Quão rico é Honduras e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $5,500 (2017 estimativa). Este é um número
bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 29.6%



(2014).
Mapa de Honduras
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Hong Kong - Visão geral:
O que você deve saber sobre Hong Kong? Vamos

começar com isso: Ocupado pelo Reino Unido em 1841, Hong
Kong foi formalmente cedido pela China no ano seguinte; várias
terras adjacentes foram adicionadas no final do século XIX. De
acordo com um acordo assinado pela China e pelo Reino
Unido em 19 de Dezembro de 1984, Hong Kong tornou-se a
Região Administrativa Especial de Hong Kong da República
Popular da China em 1 de Julho de 1997. Neste acordo, a
China prometeu que, sob o seu "um país, dois Fórmula de
sistemas ", o sistema econômico socialista da China não seria
imposto a Hong Kong e que Hong Kong desfrutaria de um"
alto grau de autonomia "em todos os assuntos, exceto nos
assuntos estrangeiros e de defesa nos próximos 50 anos.

Geografia de Hong Kong

Onde no globo é Hong Kong? A
localização deste país é Ásia Oriental, na fronteira com o Mar
da China Meridional e com a China. A área total de Hong
Kong é 1,108 km2, da qual 1,073 km2 é terra. Então este é um



país pequeno. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: montanhosa a montanhosa com encostas
íngremes; Terras baixas no norte. O ponto mais baixo de Hong
Kong é do Mar da China Meridional 0 m, o ponto mais alto Tai
Mo Shan 958 m. E o clima é monção subtropical; Fresco e
úmido no inverno, quente e chuvoso desde a primavera até o
verão, quente e ensolarado em queda.

Habitantes de Hong Kong
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Hong

Kong. O número é: 7,191,503 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
chinês 92%, filipino 2,5%, indonésio 2,1%, outros 3,4% (2016
est.). Quais são os idiomas em Hong Kong? cantonês (oficial)
88,9%, inglês (oficial) 4,3%, mandarim (oficial) 1,9%, outros
dialetos chineses 3,1%, outros 1,9% (2016 est.). E as religiões:
mistura eclética de religiões locais 90%, cristão 10%. Quantos
anos as pessoas estão em média? 44.4 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 83 ano. Onde as
pessoas vivem em Hong Kong? Aqui: População distribuiu de
forma bastante igual. As principais áreas urbanas de Hong
Kong são: Hong Kong 7,26 milhões (2014).

Governo e Economia de Hong Kong
A cidade de Hong Kong é desconhecido e o governo tipo

Democracia presidencial limitada; uma região administrativa
especial da República Popular da China. Vamos dar uma



olhada nas divisões administrativas - nenhuma (região
administrativa especial da República Popular da China). Em
relação à economia de Hong Kong, produtos industriais
importantes são Têxteis de pescado , vestuário, turismo, banca,
expedição, eletrônica, plásticos, brinquedos, relógios, relógios.
Produtos agrícolas importantes são Legumes frescos e frutas;
aves de capoeira, porco;. As commodities de exportação mais
importantes são máquinas e aparelhos elétricos, têxteis,
vestuário, calçados, relógios, brinquedos, plásticos, pedras
preciosas, impressos material e os parceiros de exportação
mais importantes são China 54,2%, US 9% (2016). As
commodities de importação mais importantes são matérias-
primas e semi-manufaturas, bens de consumo, bens de capital,
gêneros alimentícios, combustível (a maioria é reexportada) e
os parceiros de importação mais importantes são China 47,8%,
Singapura 6,5%, Japão 6,2%, US 5,2%, Coréia do Sul 4,9%
(2016). Quão rico é Hong Kong e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $61,000 (2017 estimativa). Isso significa que as pessoas
são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 19.6% (2012 estimativa).

Mapa de Hong Kong
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Hungria - Visão geral:
O que você deve saber sobre Hungria? Vamos começar

com isso: A Hungria tornou-se um reino cristão em 1000 dC e
durante muitos séculos serviu como um baluarte contra a
expansão turca otomana na Europa. O reino acabou se
tornando parte do Império Poliglota Austro-Húngaro, que
entrou em colapso durante a Primeira Guerra Mundial. O país
caiu sob o governo comunista após a Segunda Guerra Mundial.
Em 1956, uma revolta e uma retirada anunciada do Pacto de
Varsóvia foram encontradas com uma intervenção militar
maciça por Moscou. Sob a liderança de Janos Kadar em
1968, a Hungria começou a liberalizar sua economia,
introduzindo o chamado "comunismo goulash". A Hungria
realizou suas primeiras eleições multipartidárias em 1990 e
iniciou uma economia de mercado livre. Juntou-se à OTAN em
1999 e à UE cinco anos depois.

Geografia de Hungria

Onde no globo é Hungria? A



localização deste país é Europa Central, noroeste da Roménia.
A área total de Hungria é 93,028 km2, da qual 89,608 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
planos para planícies ondulantes; Montanhas e baixas
montanhas no bairro eslovaco. O ponto mais baixo de Hungria
é Rio Tisza 78 m, o ponto mais alto Kekes 1,014 m de. E o
clima é temperado; Invernos frios, nublados e húmidos; Verões
quentes.

Habitantes de Hungria
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Hungria. O número é: 9,850,845 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Húngaro 85,6%, romeno 3,2%, alemão 1,9%, outro 2,6%, não
especificado 14,1% (2011 est.). Quais são os idiomas em
Hungria? Húngaro (oficial) 99,6%, inglês 16%, alemão 11,2%,
russo 1,6%, romeno 1,3% , Francês 1,2%, outro 4,2%. E as
religiões: católico romano 37,2%, calvinista 11,6%, luterano
2,2%, católico grego 1,8%, outro 1,9%, nenhum 18,2%, não
especificado 27,2% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 42.3 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 76.1 ano. Onde as pessoas vivem
em Hungria? Aqui: Uma distribuição bastante uniforme na maior
parte do país, com áreas urbanas atraindo populações maiores
e mais densas. As principais áreas urbanas de Hungria são:



Budapeste (capital) 1,714 milhões (2015).
Governo e Economia de Hungria
A cidade de Hungria é Budapeste e o governo tipo

parlamentares República. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 19 municípios (megyek, singular - megye), 23
cidades com direitos municipais (megyei jogu varosok, singular
- megyei jogu varos) e 1 capital (fovaros). Em relação à
economia de Hungria, produtos industriais importantes são
mineração de produtos lácteos , metalurgia, materiais de
construção, alimentos processados, têxteis, produtos químicos
(especialmente produtos farmacêuticos), veículos a motor.
Produtos agrícolas importantes são Trigo, milho, sementes de
girassol, batatas, beterraba açucareira; porcos, gado, aves de
capoeira,. As commodities de exportação mais importantes são
máquinas e equipamentos 53,4%, outros fabricantes 31,2%,
produtos alimentares 8,4% , matérias-primas 3,4%,
combustíveis e eletricidade 3,9% (2012 est.) e os parceiros de
exportação mais importantes são Alemanha 28,2%, Romênia
5,2%, Eslováquia 5%, Áustria 4,9%, França 4,8%, Itália 4,8%,
República Tcheca 4,2%, Polônia 4,2% (2016 ). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos 45,4%, outros fabrica 34,3%, combustíveis e
eletricidade 12,6%, produtos alimentares 5,3%, matérias-
primas 2,5% (2012) e os parceiros de importação mais
importantes são Alemanha 26,3%, Áustria 6,4%, China 6,3%,
Polônia 5,5%, Eslováquia 5,3%, Países Baixos 4,9%,
República Tcheca 4,9%, França 4,8%, Itália 4,8% (2016).
Quão rico é Hungria e quão rico são as pessoas neste país? O



número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $28,900
(2017 estimativa). Isso significa que os padrões de vida são
bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 14.9% (2015
estimativa).

Mapa de Hungria
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Islândia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Islândia? Vamos começar

com isso: Assentada por imigrantes noruegueses e celtas
(escoceses e irlandeses) no final dos séculos IX e 10, a Islândia
possui a assembléia legislativa mais antiga do mundo, o Althingi,
estabelecido em 930. Independente há mais de 300 anos, a
Islândia foi posteriormente governada pela Noruega e pela
Dinamarca . Fallout do vulcão Askja de 1875 devastou a
economia islandesa e causou fome generalizada. Durante o
próximo quarto de século, 20% da população da ilha
emigraram, principalmente para o Canadá e os EUA. A
Dinamarca concedeu uma regra de casa limitada em 1874 e
completa a independência em 1944. A segunda metade do
século 20 viu um crescimento econômico substancial
impulsionado principalmente pelo setor pesqueiro. A economia
se diversificou muito depois que o país aderiu ao Espaço
Econômico Europeu em 1994, mas a Islândia foi especialmente
atingida pela crise financeira global nos anos que se seguiram a
2008. A economia está agora em uma trajetória ascendente,
alimentada principalmente por um boom de turismo e
construção. A alfabetização, longevidade e coesão social são
de primeira ordem pelos padrões mundiais.

Geografia de Islândia



Onde no globo é Islândia? A
localização deste país é Norte da Europa, ilha entre o Mar da
Gronelândia e o Oceano Atlântico Norte, no noroeste do Reino
Unido. A área total de Islândia é 103,000 km2, da qual
100,250 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente planalto intercalado com picos de montanhas,
campos de gelo; costa profundamente sangrenta por baías e
fiordes. O ponto mais baixo de Islândia é Oceano Atlântico 0
m, o ponto mais alto Hvannadalshnukur 2,110 m (em
Vatnajokull Glacier). E o clima é temperado; moderado pela
corrente do Atlântico Norte; invernos suaves e ventosos; verão
úmido e frio.

Habitantes de Islândia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Islândia. O número é: 339,747 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? mistura
homogênea de descendentes de nórdises e celtas 94%,
população de origem estrangeira 6%. Quais são os idiomas em
Islândia? islandês, inglês, línguas nórdicas, alemão. E as



religiões: evangélico Igreja Evangélica Luterana da Islândia
(oficial) 69,9%, católico romano 3,8%, Reykjavik Free Church
2,9%, Hafnarfjorour Igreja Livre 2%, Associação Asatru
1,1%, Congregação Independente 1%, outras religiões 4%
(inclui Zuist e Pentecostal), nenhuma 6,1%, outra ou não
especificada 9,2% (2017 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 36.5 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 83.1 ano. Onde as pessoas vivem em
Islândia? Aqui: A Islândia é quase inteiramente urbana, com
metade da população localizada em e ao redor da capital de
Reykjavik; Clusters menores são encontrados principalmente
ao longo da costa no norte e oeste. As principais áreas urbanas
de Islândia são: Reykjavik (capital) 184,000 (2014).

Governo e Economia de Islândia
A cidade de Islândia é Reykjavik e o governo tipo

República parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 8 regiões; Austurland, Hofudhborgarsvaedhi,
Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Sudhurland,
Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland,. Em relação à economia de
Islândia, produtos industriais importantes são turismo de peixe ,
processamento de peixe; fundição de alumínio ;; energia
geotérmica, energia hidrelétrica; produtos médicos /
farmacêuticos. Produtos agrícolas importantes são Batatas,
cenouras, vegetais verdes, tomates, pepinos ; carne de
carneiro, frango, porco, carne bovina, produtos lácteos;. As
commodities de exportação mais importantes são Peixe e



produtos de peixe (42%), alumínio (38%), produtos agrícolas,
produtos medicinais e médicos, ferro-silício (2015) e os
parceiros de exportação mais importantes são Países Baixos
25,4%, Reino Unido 11,3%, Espanha 10,5%, US 7,8%,
Alemanha 7%, França 6,7%, Noruega 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, produtos petrolíferos, gêneros alimentícios,
têxteis e os parceiros de importação mais importantes são
Alemanha 10,1%, US 10%, Noruega 9,1%, Holanda 7,5%,
China 7,4%, Dinamarca 6,1%, Reino Unido 5,8% (2016).
Quão rico é Islândia e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $52,100
(2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em
média aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Islândia
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Índia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Índia? Vamos começar com

isso: A civilização do Vale do Indo, uma das mais antigas do
mundo, floresceu durante o 3º e 2º milênio aC e se estendeu
para o noroeste da Índia. As tribos arianas do noroeste
infiltraram o subcontinente indiano cerca de 1500 aC; sua fusão
com os habitantes dravídicos anteriores criou a cultura indiana
clássica. O Império Maurya dos séculos IV e III aC - que
atingiu seu ponto de vista sob Ashoka - uniu muito do sul da
Ásia. A Era de Ouro inaugurada pela dinastia Gupta (4º a 6º
séculos dC) viu uma floração da ciência, arte e cultura indianas.
O islamismo se espalhou pelo subcontinente durante um
período de 700 anos. Nos 10 e 11 séculos, turcos e afegãos
invadiram a Índia e estabeleceram o Sultanato de Delhi. No
início do século 16, o Imperador Babur estabeleceu a Dinastia
Mughal, que governou a Índia há mais de três séculos. Os
exploradores europeus começaram a estabelecer pontos de
apoio na Índia durante o século XVI. No século 19, a Grã-
Bretanha tornou-se o poder político dominante no
subcontinente. O Exército indiano britânico desempenhou um
papel vital nas duas guerras mundiais. Anos de resistência não-
violenta ao domínio britânico, liderados por Mohandas Gandhi
e Jawaharlal Nehru, resultaram na independência indiana, que
foi concedida em 1947. A violência comunitária em grande
escala ocorreu antes e depois da partição do subcontinente em



dois estados separados - Índia e Paquistão. As nações vizinhas
lutaram três guerras desde a independência, a última das quais
foi em 1971 e resultou no Paquistão Oriental se tornar a nação
separada do Bangladesh. Índia' Os testes de armas nucleares
em 1998 encorajaram o Paquistão a realizar seus próprios
testes nesse mesmo ano. Em novembro de 2008, terroristas
originários do Paquistão realizaram uma série de ataques
coordenados em Mumbai, capital financeira da Índia. Apesar
dos problemas urgentes, como a sobrepopulação significativa, a
degradação ambiental, a pobreza extensa e a corrupção
generalizada, o crescimento econômico após o lançamento das
reformas econômicas em 1991 e uma enorme população juvenil
estão impulsionando o surgimento da Índia como um poder
regional e global.

Geografia de Índia

Onde no globo é Índia? A localização
deste país é Sul da Ásia, na fronteira com o Mar da Arábia e
com a Baía de Bengala, entre a Birmânia e o Paquistão. A área
total de Índia é 3,287,263 km2, da qual 2,973,193 km2 é terra.
Então, este é um país muito grande. Como podemos descrever
o terreno do país? Desta forma: planície de planalto norte
(Planalto de Deccan) no sul, plano para rolar planície ao longo
do Ganges, desertos no oeste, Himalaias no norte. O ponto



mais baixo de Índia é Oceano Índico 0 m, o ponto mais alto
Kanchenjunga 8,586 m de. E o clima é varia de monção
tropical no sul para temperado na.

Habitantes de Índia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Índia. O número é: 1,281,935,911 (7/2017 estimativa). Então,
esta é realmente uma grande população. Quem mora aqui?
Indo-Aryan 72%, Dravidian 25%, Mongoloid e outros 3 %
(2000). Quais são os idiomas em Índia? Hindi 41%, Bengali
8,1%, Telugu 7,2%, Marathi 7%, Tamil 5,9%, Urdu 5%,
Gujarati 4,5%, Kannada 3,7%, Malayalam 3,2%, Oriya 3,2%,
Punjabi 2,8%, Assamês 1,3 %, Maithili 1,2%, outros 5,9%. E
as religiões: Hindu 79,8%, Muçulmanos 14,2%, Cristão 2,3%,
Sikh 1,7%, outros e não especificados 2% (2011 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 27.9 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 68.8 ano.
Onde as pessoas vivem em Índia? Aqui: com a notável exceção
dos desertos no noroeste, incluindo o deserto de Thar e a
margem da montanha no norte, existe uma densidade de
população muito alta na maior parte do país; o núcleo da
população está no norte ao longo das margens do Ganges, com
outros vales dos rios e áreas costeiras do sul também tendo
grandes concentrações populacionais. As principais áreas
urbanas de Índia são: NOVA Delhi (capital) 25.703 milhões;
Mumbai 21.043 milhões; Kolkata 11,766 milhões; Bangalore



10.087 milhões; Chennai 9,62 milhões; Hyderabad 8,944
milhões (2015).

Governo e Economia de Índia
A cidade de Índia é Nova Deli e o governo tipo república

parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 29 estados e 7 territórios sindicais; Andaman e
Ilhas Nicobar, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam,
Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra e Nagar Haveli, Daman
e Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu
e Caxemira, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep
Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan,
Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh,
Uttarakhand, Bengala Ocidental. Em relação à economia de
Índia, produtos industriais importantes são têxteis, produtos
químicos, processamento de alimentos, aço, equipamentos de
transporte, cimento, mineração, petróleo, máquinas, software,
produtos farmacêuticos. Produtos agrícolas importantes são
arroz, trigo, oleaginosas, algodão, juta, chá, cana-de-açúcar,
lentilhas, cebolas, batatas; produtos lácteos, ovelhas, cabras,
aves de capoeira; peixe. As commodities de exportação mais
importantes são produtos petrolíferos, pedras preciosas,
veículos, máquinas, ferro e aço, produtos químicos, produtos
farmacêuticos, cereais , e os parceiros de exportação mais
importantes são EUA 16%, Emirados Árabes Unidos 11,7%,
Hong Kong 5,1% (2016). As commodities de importação mais
importantes são petróleo bruto, pedras preciosas, máquinas,
produtos químicos, fertilizantes, plásticos, ferro e aço e os



parceiros de importação mais importantes são China 17%, US
5,8%, Emirados Árabes Unidos 5,4%, Arábia Saudita 5,2% ,
Suíça 4,2% (2016). Quão rico é Índia e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $7,200 (2017 estimativa). Este é um número
bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 21.9%
(2011 estimativa).

Mapa de Índia
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Indonésia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Indonésia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Indonésia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Indonésia aqui:
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Indonésia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Indonésia? Vamos começar

com isso: Os holandeses começaram a colonizar a Indonésia no
início do século XVII; O Japão ocupou as ilhas de 1942 a
1945. A Indonésia declarou sua independência pouco antes da
rendição do Japão, mas exigiu quatro anos de batalhas às vezes
brutais, negociações intermitentes e mediação da ONU antes
que os Países Baixos concordassem em transferir a soberania
em 1949. Um período às vezes irreparável parlamentar A
democracia terminou em 1957 quando o presidente Soekarno
declarou a lei marcial e instituiu a "Democracia Guiada". Após
um golpe abortado em 1965 por supostos simpatizantes
comunistas, Soekarno foi gradualmente aliviado do poder. De
1967 a 1998, o Presidente Suharto governou a Indonésia com
o governo "Nova Ordem". Depois que os protestos de rua
derrubaram Suharto em 1998, eleições legislativas livres e
justas ocorreram em 1999. A Indonésia é agora o mundo " é a
terceira democracia mais populosa, o maior estado de
arquipélago do mundo e a maior nação muçulmana do mundo.
As questões atuais incluem: aliviar a pobreza, melhorar a
educação, prevenir o terrorismo, consolidar a democracia após
quatro décadas de autoritarismo, implementar reformas
econômicas e financeiras, derrubar a corrupção, reformar o
sistema de justiça criminal, lidar com as mudanças climáticas e
controlar doenças infecciosas, particularmente as de global e



importância regional. Em 2005, a Indonésia chegou a um
acordo de paz histórico com separatistas armados em Aceh, o
que levou a eleições democráticas em Aceh em dezembro de
2006. A Indonésia continua a enfrentar a resistência armada de
baixa intensidade em Papua pelo movimento separatista Papua
Livre. maior nação muçulmana. As questões atuais incluem:
aliviar a pobreza, melhorar a educação, prevenir o terrorismo,
consolidar a democracia após quatro décadas de autoritarismo,
implementar reformas econômicas e financeiras, derrubar a
corrupção, reformar o sistema de justiça criminal, lidar com as
mudanças climáticas e controlar doenças infecciosas,
particularmente as de global e importância regional. Em 2005, a
Indonésia chegou a um acordo de paz histórico com
separatistas armados em Aceh, o que levou a eleições
democráticas em Aceh em dezembro de 2006. A Indonésia
continua a enfrentar a resistência armada de baixa intensidade
em Papua pelo movimento separatista Papua Livre. maior
nação muçulmana. As questões atuais incluem: aliviar a
pobreza, melhorar a educação, prevenir o terrorismo,
consolidar a democracia após quatro décadas de autoritarismo,
implementar reformas econômicas e financeiras, derrubar a
corrupção, reformar o sistema de justiça criminal, lidar com as
mudanças climáticas e controlar doenças infecciosas,
particularmente as de global e importância regional. Em 2005, a
Indonésia chegou a um acordo de paz histórico com
separatistas armados em Aceh, o que levou a eleições
democráticas em Aceh em dezembro de 2006. A Indonésia
continua a enfrentar a resistência armada de baixa intensidade



em Papua pelo movimento separatista Papua Livre.
implementando reformas econômicas e financeiras, gerando
corrupção, reformando o sistema de justiça criminal,
abordando mudanças climáticas e controlando doenças
infecciosas, particularmente as de importância global e regional.
Em 2005, a Indonésia chegou a um acordo de paz histórico
com separatistas armados em Aceh, o que levou a eleições
democráticas em Aceh em dezembro de 2006. A Indonésia
continua a enfrentar a resistência armada de baixa intensidade
em Papua pelo movimento separatista Papua Livre.
implementando reformas econômicas e financeiras, gerando
corrupção, reformando o sistema de justiça criminal,
abordando mudanças climáticas e controlando doenças
infecciosas, particularmente as de importância global e regional.
Em 2005, a Indonésia chegou a um acordo de paz histórico
com separatistas armados em Aceh, o que levou a eleições
democráticas em Aceh em dezembro de 2006. A Indonésia
continua a enfrentar a resistência armada de baixa intensidade
em Papua pelo movimento separatista Papua Livre.

Geografia de Indonésia

Onde no globo é Indonésia? A
localização deste país é Ásia do Sudeste, arquipélago entre o
Oceano Índico e o Oceano Pacífico. A área total de Indonésia



é 1,904,569 km2, da qual 1,811,569 km2 é terra. Então, este é
um país muito grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: principalmente terras baixas costeiras; ilhas
maiores têm montanhas interiores. O ponto mais baixo de
Indonésia é Oceano Índico 0 m, o ponto mais alto Puncak Jaya
4,884 m. E o clima é tropicais; quente, úmido; mais moderado
nas terras altas.

Habitantes de Indonésia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Indonésia. O número é: 260,580,739 (7/2017 estimativa).
Então este país está entre os mais populosos do mundo. Quem
mora aqui? Javanese 40,1%, Sundanese 15,5%, Malaio 3,7%,
Batak 3,6%, Madurese 3%, Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7%
Buginese 2,7%, Bantenese 2%, Banjarese 1,7%, Balinês 1,7%,
Acehnese 1,4%, Dayak 1,4%, Sasak 1,3%, Chinês 1,2%,
outros 15% (2010 est.). Quais são os idiomas em Indonésia?
Bahasa Indonesia (oficial, forma modificada de Malaio ), Inglês,
holandês, dialetos locais (dos quais o mais falado é javanês). E
as religiões: Muçulmano 87,2%, protestante 7%, católico
romano 2,9%, hindu 1,7%, outros 0,9% (inclui budista e
confuciano), não especificado 0,4% (2010 est.). Quantos anos
as pessoas estão em média? 30.2 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 73 ano. Onde as
pessoas vivem em Indonésia? Aqui: Concentração principal na
ilha de Java, que é considerado um dos lugares mais



densamente povoados da Terra; das ilhas exteriores (que
envolvem Java e Bali), Sumatra contém alguns dos clusters mais
significativos, particularmente no sul perto da Sunda de Selat e
ao longo da costa do nordeste perto de Medan; as cidades de
Makasar (Sulawesi), Banjarmasin (Kalimantan) também são
muito povoadas em. As principais áreas urbanas de Indonésia
são: Jacarta (capital) 10,323 milhões; Surabaya 2,853 milhões;
Bandung 2,544 milhões; Medan 2.204 milhões; Semarang 1,63
milhões; Makassar 1.489 milhões (2015).

Governo e Economia de Indonésia
A cidade de Indonésia é Jakarta e o governo tipo

República Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 31 províncias (provinsi-provinsi, singular -
provinsi), 1 província autônoma, 1 região especial (daerah-
daerah istimewa, singular - daerah istimewa) e 1 distrito de
capital nacional (daerah khusus ibukota); Aceawa, Bali, Banten,
Bengkulu, Gorontalo, Jakarta Raya, Jambi, Jawa Barat (Java
Oeste), Jawa Tengah (Java Central), Jawa Timur (Java
Oriental), Kalimantan Barat (Kalimantan Oeste), Kalimantan
Selatan (Kalimantan do Sul) Kalimantan Tengah (Kalimantan
Central), Kalimantan Timur (Kalimantan Oriental), Kalimantan
Utara (Kalimantan Norte), Kepulauan Bangka Belitung
(Bangka Belitung Islands), Kepulauan Riau (Ilhas Riau),
Lampung, Maluku, Maluku Utara (North Maluku), Nusa
Tenggara Barat (West Nusa Tenggara), Nusa Tenggara Timur
(East Nusa Tenggara), Papua, Papua Barat (Papua Ocidental),
Riau, Sulawesi Barat (Sulawesi Ocidental), Sulawesi Selatan
(South Sulawesi),. Em relação à economia de Indonésia,



produtos industriais importantes são petróleo e gás natural,
têxteis, automotivo, eletrodomésticos, vestuário, calçados,
mineração, cimento, instrumentos e aparelhos médicos,
artesanato, fertilizantes químicos, contraplacado, borracha,
processados alimentos, jóias e turismo. Produtos agrícolas
importantes são Borracha e produtos similares, óleo de palma,
aves, carne bovina, produtos florestais, camarão, cacau, café
ervas medicinais, óleo essencial, peixe e seus produtos similares
e especiarias. As commodities de exportação mais importantes
são combustíveis minerais, gorduras animais ou vegetais (inclui
óleo de palma), maquinaria elétrica, borracha, máquinas e
peças de aparelhos mecânicos e os parceiros de exportação
mais importantes são China 11,6%, US 11,2%, Japão 11,1%,
Singapura 7,8%, Índia 7%, Malásia 4,9%, Coréia do Sul 4,8%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
combustíveis minerais, caldeiras, máquinas e peças mecânicas,
máquinas elétricas, ferro e aço, gêneros alimentícios e os
parceiros de importação mais importantes são China 22,9%,
Singapura 10,8%, Japão 9,6%, Tailândia 6,4%, US 5,4%,
Malásia 5,4%, Coreia do Sul 5% (2016). Quão rico é
Indonésia e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $12,400 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 10.9% (2016 estimativa).

Mapa de Indonésia
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sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Irão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Irão. Mas vamos começar com a
bandeira de país Irão aqui:
 

Irão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Irão? Vamos começar com

isso: Conhecido como Pérsia até 1935, o Irã tornou-se uma
república islâmica em 1979 depois que a monarquia dominante
foi derrubada e Shah Mohammad Reza Pahlavi foi forçado ao
exílio. As forças clericais conservadoras lideradas pelo ayatolá
Ruhollah Khomeini estabeleceram um sistema de governo

http://mapsguides.com/


teocrático com autoridade política suprema investida de um
erudito erudito erudito referido comumente como Líder
Supremo que, de acordo com a Constituição, é responsável
apenas pela Assembléia de Especialistas (AOE) um corpo de
clérigos popularmente eleito de 86 membros. As relações entre
os EUA e o Irã ficaram tensas quando um grupo de estudantes
iranianos apreendeu a embaixada dos EUA em Teerã em
novembro de 1979 e realizou reféns de pessoal da embaixada
até meados de janeiro de 1981. Os EUA cortaram as relações
diplomáticas com o Irã em abril de 1980. Durante o período
1980-88 , O Irã lutou uma sangrenta, guerra indecente com o
Iraque que eventualmente se expandiu para o Golfo Pérsico e
levou a confrontos entre a Força Americana e as forças
militares iranianas. O Irã foi designado como patrocinador
estadual do terrorismo por suas atividades no Líbano e em
outros lugares do mundo e continua sujeito às sanções
econômicas dos EUA, das Nações Unidas e da UE e controles
de exportação por causa do seu contínuo envolvimento no
terrorismo e preocupações sobre possíveis dimensões militares
de sua energia nuclear programa. Na sequência da eleição do
reformador Hojjat ol-Eslam Mohammad Khatami como
presidente em 1997 e de um Majles reformista (legislatura) em
2000, iniciou-se uma campanha para promover a reforma
política em resposta à insatisfação popular. O movimento
flutuou como políticos conservadores, apoiados pelo Líder
Supremo, instituições de autoridade não eleitas como o
Conselho dos Guardiões, e os serviços de segurança reverteu e
bloqueou as medidas de reforma, aumentando a repressão de



segurança. Começando com as eleições municipais em todo o
país em 2003 e continuando através das eleições de Majles em
2004, os conservadores restabeleceram o controle sobre as
instituições governamentais eleitas do Irã, que culminaram com
a inauguração de agosto de 2005 do intransigente Mahmud
Ahmadi-Nejad como presidente. Sua reeleição polêmica em
junho de 2009 provocou protestos a nível nacional sobre
alegações de fraude eleitoral, mas os protestos foram
rapidamente suprimidos. Deteriorando as condições
econômicas devido principalmente à má gestão do governo e às
sanções internacionais, provocou pelo menos dois grandes
protestos econômicos em julho e outubro de 2012, mas a
situação de segurança interna do Irã permaneceu estável.
Presidente Ahmadi-nejad ' A raia independente indignou os
personagens do establishment do regime, incluindo o líder
supremo, levando a oposição conservadora à sua agenda para
o último ano de sua presidência e uma alienação de seus
apoiantes políticos. Em junho de 2013, os iranianos elegeram
um clérigo conservador moderado Dr. Hasan Fereidun Ruhani
para a presidência. Ele é um antigo membro de longa data no
regime, mas fez promessas de reformar a sociedade e a política
externa do Irã. O Conselho de Segurança da ONU aprovou
uma série de resoluções que pedem que o Irã suspenda suas
atividades de enriquecimento e reprocessamento de urânio e
cumpra as obrigações e responsabilidades da AIEA e, em julho
de 2015, o Irã e os cinco membros permanentes, Além da
Alemanha (P5 + 1), assinou o Plano Conjunto Conjunto de
Ação (Jcpoa) sob o qual o Irã concordou com restrições ao



seu programa nuclear em troca de alívio de sanções. O Irã
realizou eleições em 2016 para o AOE e Majles, resultando em
um AOE controlado por conservadores e um Majles que
muitos iranianos percebem como mais solidários com a
administração Ruhani do que o anterior, corpo dominado pelos
conservadores. O Irã realizará eleições presidenciais em maio
de 2017. Ruhani é atualmente favorecido para ganhar um
segundo mandato.

Geografia de Irão

Onde no globo é Irão? A localização
deste país é Oriente Médio, que faz fronteira com o Golfo de
Omã, o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, entre o Iraque e o
Paquistão. A área total de Irão é 1,648,195 km2, da qual
1,531,595 km2 é terra. Então, este é um país muito grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
capega, margem montanhosa e acidentada; alto, bacia central
com desertos, montanhas; pequenas planícies descontínuas ao
longo de ambas as costas. O ponto mais baixo de Irão é Mar
Cáspio -28 m, o ponto mais alto Kuh-e Damavand 5,625 m. E
o clima é principalmente áridos ou semi-áridos, subtropicais ao
longo da costa.



Habitantes de Irão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Irão.

O número é: 82,021,564 (7/2017 estimativa). Então este país
está entre os mais populosos do mundo. Quem mora aqui?
Persa, Azeri, Curdo, Lur, Baloch, árabes, turcomanos e tribos
turcas. Quais são os idiomas em Irão? Persa (oficial), dialetos
turcos e turcos de Azeri, curdo, Gilaki e Mazandarani, Luri,
Balochi, árabe, oo. E as religiões: muçulmano (oficial) 99,4%
(Shia 90-95%, sunita 5-10% ), outros (inclui zoroastriano,
judeu e cristão) 0,3%, não especificado 0,4% (2011 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 30.3 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 74 ano.
Onde as pessoas vivem em Irão? Aqui: A população está
concentrada no norte, noroeste e oeste, refletindo a posição
das montanhas Zagros e Elburz; As vastas áreas secas no
centro e nas partes orientais do país, em torno dos desertos do
Dasht-e Kavir e Dasht-e Lut, têm uma densidade populacional
muito menor. As principais áreas urbanas de Irão são: Teerão
(capital) 8,432 milhões; Mashhad 3,014 milhões; Esfahan 1,88
milhões; Karaj 1,807 milhões; Shiraz 1.661 milhões; Tabriz
1,572 milhões (2015).

Governo e Economia de Irão
A cidade de Irão é Tehran e o governo tipo República

teocrática. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
31 províncias (ostanha, singular - ostan); Alborz, Ardabil,
Azarbayjan-e Gharbi (Azerbaijão Ocidental), Azarbayjan-e



Sharqi (Azerbaijão do Leste), Bushehr, Chahar Mahal va
Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan,
Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi
(Khorasan do Sul), Khorasan-e Razavi (Razavi Khorasan),
Khorasan-e Shomali (Khorasan do Norte), Khuzestan,
Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi,
Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan,
Teerã , Yazd, Zanjan,. Em relação à economia de Irão,
produtos industriais importantes são petróleo, petroquímica,
gás, fertilizante, soda cáustica, têxteis, cimento e outros
materiais de construção, processamento de alimentos
(particularmente refinação de açúcar e produção de óleo
vegetal), fabricação de metais ferrosos e não ferrosos,
armamentos. Produtos agrícolas importantes são Trigo, arroz,
outros grãos, beterraba açucareira, cana-de-açúcar, frutas,
nozes, algodão; produtos lácteos, lã; cavia. As commodities de
exportação mais importantes são petróleo 80% produtos
químicos e petroquímicos, frutas e nozes, carpetes, cimento,
minério e os parceiros de exportação mais importantes são
China 30,1%, Índia 16,7%, Coréia do Sul 9,7%, Turquia
9,5%, Japão 6,8% (2016). As commodities de importação
mais importantes são suprimentos industriais, bens de capital,
alimentos e outros bens de consumo, técnicos serviços e os
parceiros de importação mais importantes são Emirados
Árabes Unidos 27,4%, China 13,2%, Turquia 7,8%, Coréia do
Sul 4,3%, Alemanha 4% (2016). Quão rico é Irão e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $20,000 (2017 estimativa). Isso é muito



bom. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 18.7% (2007
estimativa).

Mapa de Irão
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Iraque

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Iraque. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Iraque. Mas vamos começar
com a bandeira de país Iraque aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Iraque - Visão geral:
O que você deve saber sobre Iraque? Vamos começar com

isso: Anteriormente parte do Império Otomano, o Iraque foi
ocupado pelo Reino Unido no decorrer da Primeira Guerra
Mundial; em 1920, foi declarado mandato da Liga das Nações
sob a administração do Reino Unido. Em estágios durante os
próximos 12 anos, o Iraque alcançou sua independência como
reino em 1932. Uma "república" foi proclamada em 1958, mas
na verdade uma série de homens fortes governou o país até
2003. O último foi Saddam Husayn de 1979 a 2003. As
disputas territoriais com o Irã levaram a uma guerra inconclusa
e onerosa de oito anos (1980-88). Em agosto de 1990, o
Iraque tomou o Kuwait, mas foi expulso pelas forças da
coalizão da ONU lideradas pelos EUA durante a Guerra do
Golfo de janeiro a fevereiro de 1991. Após a libertação do
Kuwait, o Conselho de Segurança da ONU (UNSC) exigiu
que o Iraque destruísse todas as armas de destruição em massa
e, miséria e permitir inspeções de verificação da ONU. A
continuação do incumprimento iraquiano das resoluções do
Conselho de Segurança do UNSC ao longo de um período de
12 anos levou à invasão liderada pelos EUA no Iraque em
março de 2003 e à expulsão do regime de Saddam Husayn. As
forças dos EUA permaneceram no Iraque sob um mandato do
CSNU até 2009 e sob um acordo de segurança bilateral a
partir de então, ajudando a fornecer segurança e a treinar e



orientar as forças de segurança iraquianas. Em outubro de
2005, os iraquianos aprovaram uma constituição em um
referendo nacional e, de acordo com este documento, elegeu
um Conselho de Representantes de 275 membros (COR) em
dezembro de 2005. O COR aprovou a maioria dos ministros
do gabinete em maio de 2006, marcando a transição para o
primeiro do Iraque governo constitucional em quase meio
século. Quase nove anos após o início da Segunda Guerra do
Golfo no Iraque, as operações militares dos EUA terminaram
em meados de dezembro de 2011. Em janeiro de 2009 e abril
de 2013, O Iraque realizou eleições para conselhos provinciais
em todas as províncias, com exceção dos três que compõem o
Governo Regional do Curdistão e a governança de Kirkuk. O
Iraque realizou eleições legislativas nacionais em março de
2010 - escolhendo 325 legisladores em um COR expandido -
e, após nove meses de impasse, o COR aprovou o novo
governo em dezembro de 2010. Em abril de 2014, o Iraque
realizou eleições legislativas nacionais e expandiu o COR para
328 legisladores. O primeiro-ministro Nuri al-Maliki deixou sua
candidatura a um terceiro mandato, permitindo que o novo
primeiro-ministro Haydar al-Abadi, muçulmano xi de Bagdá,
obtivesse aprovação legislativa de seu novo gabinete em
setembro de 2014. Desde 2014, o Iraque se comprometeu em
uma campanha militar contra o ISIS para recuperar o território
perdido na parte oeste e norte do país.

Geografia de Iraque



Onde no globo é Iraque? A localização
deste país é Oriente Médio, que faz fronteira com o Golfo
Pérsico, entre o Irã e o Kuwait. A área total de Iraque é
438,317 km2, da qual 437,367 km2 é terra. Então este é um
país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: principalmente planícies amplas; pântanos
remanescentes ao longo da fronteira iraniana no sul com
grandes áreas inundadas; Montanhas ao longo das fronteiras
com o Irã e Turquia. O ponto mais baixo de Iraque é Golfo
Pérsico 0 m, o ponto mais alto Cheekha Dar (Curdo para
"Tenda Negra") 3.611 m de. E o clima é principalmente
deserto; Invernos leves a frios com verões secos, quentes e
sem nuvens; As regiões montanhosas do norte ao longo das
fronteiras iranianas e turcas experimentam invernos frios com
ocasionalmente fortes nevas que se derretem no início da
primavera, às vezes causando inundações extensas no centro e
no sul do Iraque.

Habitantes de Iraque
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Iraque. O número é: 39,192,111 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Árabe 75-80%,



Curdo 15-20%, outros 5% (inclui turcomano, Yezidi, Shabak,
Kaka'i, beduíno, Romani Assírio, Circassiano, Sabaean-
Mandaean, Persa) O. Quais são os idiomas em Iraque? árabe
(oficial), o curdo (oficial), o turcomano (dialecto turco), o
siríaco (neo-aramaico) e o armênio são oficiais em áreas onde
os falantes nativos dessas línguas constituem a maioria da
população). E as religiões: Muçulmano (oficial) 95-98% (Shia
64-69%, Sunni 29-34%), Christian 1% (inclui Católica,
Ortodoxa, Protestante, Igreja Assíria do Oriente), outros 1-
4%. Quantos anos as pessoas estão em média? 20 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 74.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Iraque? Aqui: população está
concentrada no norte, centro e leste do país, com muitas das
maiores aglomerações urbanas encontradas ao longo de
extensas regiões dos rios Tigre e Eufrates;. As principais áreas
urbanas de Iraque são: Muitas das áreas ocidentais e do sul são
pouco movimentadas ou desabitadas em Bagdá (capital) 6.643
milhões; Mosul 1,694 milhões; Erbil 1,166 milhões; Basra
1.019 milhões; Como Sulaymaniyah 1,004 milhões; Najaf
889,000 (2015).

Governo e Economia de Iraque
A cidade de Iraque é Bagdá e o governo tipo república

parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 18 governorates (muhafazat, singular -
muhafazah (árabe), parezgakan, singular - parezga (curdo)) e 1
região; Al Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (Ad



Diwaniyah); Um Najaf; Arbil (Erbil) (árabe), Hewler (curdo);
Como Sulaymaniyah (árabe), Slemani (curdo); Babil; Bagdá;
Dahuk (árabe), Dihok (curdo); Dhi Qar; Diyala; Karbala ';
Kirkuk; Governo Regional do Curdistão; Maysan; Ninawa;
Salah ad Din; Wasit. Em relação à economia de Iraque,
produtos industriais importantes são Petróleo, produtos
químicos, têxteis, couro, materiais de construção,
processamento de alimentos, fertilizantes, fabricação /
processamento de metais. Produtos agrícolas importantes são
trigo, cevada, arroz, vegetais, datas, algodão; gado, ovelha,
aves de capoeira. As commodities de exportação mais
importantes são petróleo bruto 99%, materiais brutos,
excluindo combustíveis, alimentos, animais vivos e os parceiros
de exportação mais importantes são China 21,9%, Índia
20,6%, EUA 12,3%, Coréia do Sul 10,3%, Itália 6,8%, Grécia
5,4% (2016). As commodities de importação mais importantes
são alimentos, medicamentos, fabrica e os parceiros de
importação mais importantes são China 26,9%, Turquia 26,6%,
Coréia do Sul 5%, US 4,4% (2016). Quão rico é Iraque e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $17,000 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 23% (2014 estimativa).

Mapa de Iraque
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Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas
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Irlanda

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Irlanda. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Irlanda. Mas vamos
começar com a bandeira de país Irlanda aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Irlanda - Visão geral:
O que você deve saber sobre Irlanda? Vamos começar

com isso: As tribos celtas chegaram à ilha entre 600 e 150 aC.
As invasões de nórdicos que começaram no final do século
VIII foram finalmente finalizadas quando o Rei Brian BORU
derrotou os dinamarqueses em 1014. As invasões normandes
começaram no século 12 e partiram mais de sete séculos de
Anglo - Luta irlandesa marcada por rebeliões ferozes e severas
repressões. A fome irlandesa de meados do século 19 viu a
população da ilha cair por um terço por meio da fome e da
emigração. Por mais de um século depois, a população da ilha
continuou a cair apenas para começar a crescer novamente na
década de 1960. Ao longo dos últimos 50 anos, a alta taxa de
natalidade da Irlanda tornou-a demograficamente uma das
populações mais jovens da UE. O estado irlandês moderno
traça suas origens à insultada revolta da segunda-feira de ontem
de 1916 que provocou vários anos de guerrilha, resultando em
independência do Reino Unido em 1921 para 26 municípios do
sul; seis municípios do norte (Ulster) permaneceram parte do
Reino Unido. As divisões sectárias profundas entre as
populações católicas e protestantes e a discriminação sistêmica
na Irlanda do Norte entraram em erupção em anos de violência
conhecidos como "Problemas" que começaram na década de
1960. O Governo da Irlanda faz parte de um processo junto
com os governos do Reino Unido e dos EUA que ajudaram a
negociar o Acordo de Sexta-feira Santa na Irlanda do Norte



em 1998. Isso iniciou uma nova fase de cooperação entre os
governos irlandês e britânico. A Irlanda foi neutra na Segunda
Guerra Mundial e continua sua política de neutralidade militar. A
Irlanda ingressou na Comunidade Européia em 1973 e a união
monetária da zona do euro em 1999. Os anos de crescimento
econômico do Tigre Celta (1995-2007) viram um rápido
crescimento econômico, que acabou abruptamente em 2008
com o colapso do banco irlandês sistema. Hoje, a economia
está se recuperando, alimentada por grandes e crescentes
investimentos diretos estrangeiros, especialmente de
multinacionais norte-americanos.

Geografia de Irlanda

Onde no globo é Irlanda? A
localização deste país é Europa Ocidental, ocupando cinco
sextos da ilha da Irlanda no Oceano Atlântico Norte, a oeste
da Grã-Bretanha. A área total de Irlanda é 70,273 km2, da
qual 68,883 km2 é terra. Então este não é um país grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente plana para rolar a planície interior cercada por
colinas acidentadas e montanhas baixas; Penhascos marítimos
na costa oeste. O ponto mais baixo de Irlanda é Oceano



Atlântico 0 m, o ponto mais alto Carrauntoohil 1,041 m. E o
clima é marítima temperado; modificado pela corrente do
Atlântico Norte; Invernos suaves, verões frescos;
consistentemente úmido; nublado quase metade do tempo,.

Habitantes de Irlanda
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Irlanda. O número é: 5,011,102 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
irlandês 82,2%, viajantes irlandeses 0,7%, outros brancos
9,5%, asiáticos 2,1%, negros 1,4%, outro 1,5%, não
especificado 2,6% (2016 est.). Quais são os idiomas em
Irlanda? Inglês (oficial, a língua geralmente utilizada), irlandês
(gaélico ou Gaeilge) (oficial, falado por aproximadamente
39,8% da população até 2016, principalmente falado em áreas
ao longo da costa oeste da Irlanda conhecida como gaeltachtai,
que são regiões oficialmente reconhecidas onde o irlandês é a
língua predominante). E as religiões: Católico romano 78,3%,
Igreja da Irlanda 2,7%, outros cristãos 1,6%, ortodoxo 1,3%,
muçulmanos 1,3%, outros 2,4%, nenhum 9,8%, não
especificado 2,6% (2016 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 36.8 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 80.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Irlanda? Aqui: População a distribuição é ponderada para o
lado leste da ilha, com a maior concentração em e em torno de
Dublin; As populações no oeste são pequenas devido a terras



montanhosas, terras mais pobres, falta de boas rotas de
transporte e menos oportunidades de emprego. As principais
áreas urbanas de Irlanda são: Dublin (capital) 1,169 milhões
(2015).

Governo e Economia de Irlanda
A cidade de Irlanda é Dublin e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 28 municípios e 3 cidades; Carlow, Cavan, Clare, Cork,
Cork, Donegal, Dublin, Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal,
Galway, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim,
Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly,
Roscommon Sligo, South Dublin, Tipperary, Waterford,
Westmeath, Wexford, Wicklow. Em relação à economia de
Irlanda, produtos industriais importantes são farmacêuticos,
produtos químicos, informática e software, produtos
alimentares, bebidas e fabricação de cerveja; dispositivos
médicos. Produtos agrícolas importantes são Cevada, batata,
trigo ; carne bovina, produtos lácteos produtos. As
commodities de exportação mais importantes são máquinas e
equipamentos, computadores, produtos químicos, dispositivos
médicos, produtos farmacêuticos; Produtos alimentares,
produtos animais e os parceiros de exportação mais
importantes são EUA 26%, Reino Unido 12,7%, Bélgica
12,6%, Alemanha 6,7%, Suíça 5,4%, Holanda 5,1%, França
4,2% (2016). As commodities de importação mais importantes
são equipamentos de processamento de dados, outras
máquinas e equipamentos, produtos químicos, petróleo e
produtos petrolíferos, têxteis, roupas e os parceiros de



importação mais importantes são Reino Unido 28,8%, EUA
15,9%, França 12,6%, Alemanha 10,1%, Holanda 4,7%
(2016). Quão rico é Irlanda e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$72,600 (2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são
ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 8.2% (2013 estimativa).

Mapa de Irlanda
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Ilha de Man

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Ilha de Man. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Ilha de Man. Mas vamos
começar com a bandeira de país Ilha de Man aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Ilha de Man - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilha de Man? Vamos

começar com isso: Parte do Reino Norueguês das Hébridas até
o século 13, quando foi cedido para a Escócia, a ilha ficou sob
a Coroa Britânica em 1765. As preocupações atuais incluem
revivir a quase extinta linguagem gaélica Manx. A Ilha de Man é
uma dependência da Coroa Britânica, mas não faz parte do
Reino Unido ou da UE. No entanto, o Governo do Reino
Unido permanece constitucionalmente responsável pela sua
defesa e representação internacional.

Geografia de Ilha de Man

Onde no globo é Ilha de Man? A
localização deste país é Europa Ocidental, ilha no Mar da
Irlanda, entre Grã-Bretanha e Irlanda. A área total de Ilha de
Man é 572 km2, da qual 572 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: colinas no norte e sul cortada pelo vale central. O ponto
mais baixo de Ilha de Man é Mar da Irlanda 0 m, o ponto mais



alto Snaefell 621 m. E o clima é temperado; Verões e invernos
suaves; nublado cerca de um terço do tempo.

Habitantes de Ilha de Man
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilha

de Man. O número é: 88,815 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? branco
96,5%, asiático / asiático britânico 1,9%, outro 1,5% (2011
est.). Quais são os idiomas em Ilha de Man? Inglês, Manx
Gaelic (cerca de 2% da população tem algum conhecimento). E
as religiões: Protestante (anglicano, metodista, batista,
presbiteriano, Sociedade de amigos), romano Católica.
Quantos anos as pessoas estão em média? 44.2 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 81.3 ano.
Onde as pessoas vivem em Ilha de Man? Aqui: a maioria das
pessoas concentrou-se em cidades e grandes cidades, das
quais Douglas, no sudeste, é o maior. As principais áreas
urbanas de Ilha de Man são: Douglas (capital) 29.000 (2014).

Governo e Economia de Ilha de Man
A cidade de Ilha de Man é Douglas e o governo tipo

democracia parlamentar (Tynwald); uma dependência da
Coroa do Reino Unido. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhuma; não há divisões administrativas de
primeira ordem, conforme definido pelo governo dos EUA,
mas existem 24 autoridades locais cada uma com suas próprias
eleições. Em relação à economia de Ilha de Man, produtos



industriais importantes são serviços financeiros, fabricação de
luz, turismo. Produtos agrícolas importantes são cereais,
vegetais; bovinos, ovinos, suínos, avivais. As commodities de
exportação mais importantes são tweeds, arenque, crustáceos
processados, carne bovina, lam e os parceiros de exportação
mais importantes são desconhecido. As commodities de
importação mais importantes são madeira, fertilizantes, peixe e
os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Ilha de Man e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $84,600 (2014 estimativa). Isso significa que as
pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Ilha de Man
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Israel

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Israel. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Israel. Mas vamos começar com a
bandeira de país Israel aqui:
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Israel - Visão geral:
O que você deve saber sobre Israel? Vamos começar com

isso: Após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido retirou-
se do seu mandato da Palestina e a ONU propôs dividir a área
em estados árabes e judeus, um acordo rejeitado pelos árabes.
No entanto, um estado israelense foi declarado em 1948, e
Israel posteriormente derrotou os exércitos árabes em uma
série de guerras que não acabaram com tensões profundas
entre os dois lados. (Os territórios que Israel ocupou desde a
guerra de 1967 não estão incluídos no perfil do país de Israel,
salvo indicação em contrário). Em 25 de abril de 1982, Israel
retirou-se da Península do Sinai de acordo com o Tratado de
paz Israel-Egito de 1979. De acordo com o quadro
estabelecido na Conferência de Madri em outubro de 1991,
Israel realizou negociações bilaterais com representantes
palestinos e a Síria para alcançar um acordo permanente com
cada um. Israel e autoridades palestinas, em 13 de setembro de
1993, assinaram uma Declaração de Princípios (também
conhecida como "Acordo de Oslo"), consagrando a idéia de
uma solução de dois estados para o conflito e guiando um
período provisório de autogoverno palestino. As partes
alcançaram seis acordos interinos significativos adicionais entre
1994 e 1999, com o objetivo de criar as condições para uma
solução de dois estados, mas a maioria nunca foi plenamente
realizada. As disputas territoriais e outras disputas pendentes



com a Jordânia foram resolvidas no Tratado de paz Israel-
Jordânia, em 26 de outubro de 1994. O progresso em direção
a um acordo de status final com os palestinos foi prejudicado
pela violência entre israelenses e palestinos entre 2001 e
fevereiro de 2005. Israel, em 2005, se desvinculou
unilateralmente da Faixa de Gaza, evacuando os colonos e seus
militares, mantendo o controle sobre a maioria dos pontos de
entrada na Faixa de Gaza. A eleição do Hamas para liderar o
Conselho Legislativo Palestino em 2006 congelou
temporariamente as relações entre Israel e a Autoridade
Palestiniana (PA). Israel entrou em um conflito de 34 dias com
o Hezbollah no Líbano de julho a agosto de 2006 e um conflito
de 23 dias com o Hamas na Faixa de Gaza de dezembro de
2008 a janeiro de 2009. Em novembro de 2012, Israel travou
um conflito de sete dias com o Hamas na Faixa de Gaza. As
conversações diretas com os palestinos lançados recentemente
em julho de 2013, mas foram suspensas em abril de 2014. As
negociações representaram o quarto esforço concertado para
resolver os problemas de status final entre os lados desde que
foram discutidos pela primeira vez em Camp David em 2000.
Três meses depois, o Hamas e outros grupos militantes
lançaram foguetes para Israel,

Geografia de Israel



Onde no globo é Israel? A localização
deste país é Oriente Médio, na fronteira com o Mar
Mediterrâneo, entre o Egito e o Líbano. A área total de Israel é
20,770 km2, da qual 20,330 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: Negev deserto no sul; planície costeira baixa;
montanhas centrais; Jordan Rift Valley. O ponto mais baixo de
Israel é Mar Morto -431 m, o ponto mais alto Har Meron
1,208 m de. E o clima é temperatura temperada; quente e seco
nas áreas do deserto do sul e leste.

Habitantes de Israel
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Israel. O número é: 8,299,706 (7/2017 estimativa) (includes
populations of the Golan Heights of Golan Sub-District and also
East Jerusalem, which was annexed by Israel after 1967).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? judeus 74,7% (dos quais 76,3% nascidos em Israel,
Europa / América / Oceania- nasceu 16,2%, nascido na África
4,8%, nascido na Ásia 2,7%), não judeus 25,2%
(principalmente árabe) (2016 est.). Quais são os idiomas em
Israel? Hebraico (oficial), árabe (usado oficialmente para a



minoria árabe), inglês (mais comumente usado língua
estrangeira). E as religiões: judeus 74,7%, muçulmanos 17,7%,
cristão 2%, Druze 1,6%, outros 4% (2016 est.). Quantos anos
as pessoas estão em média? 29.9 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 82.5 ano. Onde as
pessoas vivem em Israel? Aqui: população concentrada em Tel
Aviv e arredores, bem como em torno da Mar da Galiléia; O
sul permanece escassamente povoado, com exceção da costa
do Golfo de Aqaba. As principais áreas urbanas de Israel são:
Tel Aviv-Yafo 3,608 milhões; Haifa 1.097 milhões; Jerusalém
(capital proclamada) 839,000 (2015).

Governo e Economia de Israel
A cidade de Israel é Jerusalém; nota - os EUA

reconheceram Jerusalém como a capital de Israel em dezembro
de 2017 sem tomar posição sobre os limites específicos da
soberania israelense e o governo tipo democracia parlamentar.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 6 distritos
(mehozot, singular - mehoz); Central, Haifa, Jerusalém, Norte,
Sul, Tel Aviv. Em relação à economia de Israel, produtos
industriais importantes são Produtos de alta tecnologia
(incluindo aviação, comunicações, design e fabricação
assistidos por computador, eletrônica médica, fibra óptica),
produtos de madeira e papel, potassas e fosfatos, alimentos,
bebidas e tabaco, refrigerante cáustico, cimento, produtos
farmacêuticos, construção, metalurgia produtos, produtos
químicos, plásticos, diamantes cortados, têxteis, footwea.



Produtos agrícolas importantes são Citros, vegetais, algodão ;
Carne, aves de capoeira, produtos lácteos. As commodities de
exportação mais importantes são máquinas e equipamentos,
software, diamantes cortados, produtos agrícolas, produtos
químicos, têxteis e vestuário e os parceiros de exportação mais
importantes são US 29,3%, Hong Kong 7,4%, UK 6,5%,
China 5,5%, Bélgica 4,2% (2016). As commodities de
importação mais importantes são matérias-primas,
equipamentos militares, bens de investimento, diamantes em
bruto, combustíveis, grãos, bens de consumo e os parceiros de
importação mais importantes são US 12,2%, China 8,9%,
Suíça 6,4%, Alemanha 6,1%, Bélgica 5,9%, Reino Unido
5,5%, Holanda 4,1% Itália 4% (2016). Quão rico é Israel e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $36,200 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 22%.

Mapa de Israel
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geral e o mapa detalhado de Itália. Mas vamos começar com a
bandeira de país Itália aqui:
 

Itália - Visão geral:
O que você deve saber sobre Itália? Vamos começar com

isso: A Itália tornou-se um Estado-nação em 1861, quando os
estados regionais da península, juntamente com a Sardenha e a
Sicília, estavam unidos sob o rei Victor Emmanuel II. Uma era
de governo parlamentar chegou ao fim no início da década de
1920 quando Benito Mussolini estabeleceu uma ditadura
fascista. Sua aliança com a Alemanha nazista levou à derrota da
Itália na Segunda Guerra Mundial. Uma república democrática
substituiu a monarquia em 1946 e seguiu o renascimento
econômico. A Itália é um membro fundador da OTAN e da
Comunidade Económica Europeia (CEE) e seus subsequentes
sucessores da CE e da UE. Foi na vanguarda da unificação
econômica e política européia, juntando-se à União Econômica
e Monetária em 1999. Problemas persistentes incluem o
crescimento econômico lento, o alto desemprego juvenil e
feminino, o crime organizado, a corrupção,

Geografia de Itália



Onde no globo é Itália? A
localização deste país é Europa do Sul, uma península que se
estende para o Mediterrâneo central, nordeste da Tunísia. A
área total de Itália é 301,340 km2, da qual 294,140 km2 é
terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
acidentado e montanhoso; algumas planícies, terras baixas
costeiras. O ponto mais baixo de Itália é Mediterrâneo 0 m, o
ponto mais alto Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur
4,748 m (um pico secundário do Mont Blanc). E o clima é
predominantemente mediterrâneo; alpino no extremo norte;
quente, seco no sul,.

Habitantes de Itália
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Itália.

O número é: 62,137,802 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas moram aqui. Quem mora aqui? italiano (inclui
pequenos grupos de. Quais são os idiomas em Itália? italianos
alemães , franceses e eslovenos no norte e albaneses e italianos
grego no sul) italiano (oficial), alemão (partes do Trentino - A
região de Adige Adige é predominantemente de língua alemã),



francesa (pequena minoria de língua francesa na região do Valle
d'Aosta), esloveno (minoria de língua eslovena na região de
Trieste-Gorizia). E as religiões: Cristão 80% (esmagadoramente
católico romano com grupos muito pequenos de Testemunhas e
Protestantes de Jeová), muçulmano (cerca de 800,000 a 1
milhão), ateísmo e agnóstico 20%. Quantos anos as pessoas
estão em média? 45.5 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 82.3 ano. Onde as pessoas vivem
em Itália? Aqui: Apesar de um padrão distintivo com um norte
industrial e um sul agrário, existe uma distribuição bastante
uniforme da população em toda a região, com áreas costeiras,
Vale do Po e centros urbanos (particularmente Milão, Roma e
Nápoles), atraindo populações maiores e mais densas,. As
principais áreas urbanas de Itália são: ROMA (capital) 3.718
milhões; Milão 3,099 milhões; Nápoles 2,202 milhões; Turim
1.765 milhões; Palermo 853,000; Bergamo 840,000 (2015).

Governo e Economia de Itália
A cidade de Itália é Roma e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 15 regiões (regioni, singular - regione) e 5 regiões autônomas
(regioni autonome, singular - regione autonoma). Em relação à
economia de Itália, produtos industriais importantes são turismo
de peixe , máquinas, ferro e aço, produtos químicos,
processamento de alimentos, têxteis, veículos a motor,
vestuário, calçado, cerâmica. Produtos agrícolas importantes
são frutas, legumes, uvas, batatas, beterrabas de açúcar, soja,



grãos, azeitonas; carne bovina, produtos lácteos;. As
commodities de exportação mais importantes são produtos de
engenharia, têxteis e vestuário, máquinas de produção, veículos
motorizados, equipamentos de transporte, produtos químicos;
alimentos, bebidas e tabaco; minerais, metais não ferrosos e os
parceiros de exportação mais importantes são Alemanha
12,6%, França 10,5%, US 8,9%, Reino Unido 5,4%, Espanha
5%, Suíça 4,6% (2016). As commodities de importação mais
importantes são produtos de engenharia, produtos químicos,
equipamentos de transporte, produtos energéticos, minerais e
metais não ferrosos, têxteis e vestuário; alimentos, bebidas,
tabaco e os parceiros de importação mais importantes são
Alemanha 16,3%, França 8,9%, China 7,5%, Holanda 5,5%,
Espanha 5,3%, Bélgica 4,9% (2016). Quão rico é Itália e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $38,000 (2017 estimativa). Isso
significa que os padrões de vida são bons aqui. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 29.9% (2012 estimativa).

Mapa de Itália
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Jamaica - Visão geral:
O que você deve saber sobre Jamaica? Vamos começar

com isso: A ilha - descoberta por Cristóvão Colombo em 1494
- foi instalada pelos espanhóis no início do século XVI. O
nativo Taino, que habita a Jamaica há séculos, foi gradualmente
exterminado e substituído por escravos africanos. Inglaterra
aproveitou a ilha em 1655 e estabeleceu uma economia de
plantação baseada em açúcar, cacau e café. A abolição da
escravidão em 1834 libertou um quarto de milhões de
escravos, muitos dos quais se tornaram pequenos agricultores.
Jamaica aumentou gradualmente sua independência da Grã-
Bretanha. Em 1958 juntou-se a outras colônias do Caribe
britânico na formação da Federação das Índias Ocidentais.
Jamaica ganhou total independência quando retirou-se da
Federação em 1962. Deteriorar as condições econômicas
durante a década de 1970 levou a uma violência recorrente,
uma vez que as gangues rivais afiliadas aos principais partidos
políticos evoluíram para poderosas redes de crime organizado
envolvidas no tráfico internacional de drogas e no
branqueamento de capitais. Crime violento, tráfico de drogas e
pobreza representam desafios significativos para o governo
hoje. No entanto, muitas áreas rurais e de estância permanecem
relativamente seguras e contribuem substancialmente para a
economia.

Geografia de Jamaica



Onde no globo é Jamaica? A
localização deste país é Caribe, ilha no Mar do Caribe, sul de
Cuba. A área total de Jamaica é 10,991 km2, da qual 10,831
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
montanhas, com planície costeira estreita e descontínua. O
ponto mais baixo de Jamaica é Mar do Caribe 0 m, o ponto
mais alto Blue Mountain Peak 2.256 m de. E o clima é tropical;
quente, úmido; Interio temperado.

Habitantes de Jamaica
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Jamaica. O número é: 2,990,561 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
preto 92,1%, misturado 6,1%, índio do leste 0,8%, outros
0,4%, não especificado 0,7% (2011 est.). Quais são os
idiomas em Jamaica? inglês, inglês patois. E as religiões:
Protestante 64,8% (inclui Adventista do Sétimo Dia 12,0%,
Pentecostal 11,0%, Outra Igreja de Deus 9,2%, Igreja do Deus
Novo de Deus 7,2%, Batista 6,7%, Igreja de Deus na Jamaica
4,8%, Igreja de Deus da Profecia 4,5% 2,48% anglicanos,
Igreja unida 2,1%, Metodista 1,6%, Reviveu 1,4%, Irmãos
0,9% e Morávia 0,7%), Católica Romana 2,2%, Testemunha
de Jeová 1,9%, Rastafari 1,1%, outros 6,5%, nenhum 21,3%,



não especificado 2,3% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 26 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 73.7 ano. Onde as pessoas vivem
em Jamaica? Aqui: densidade da população é alta em todo,
mas aumenta em torno de Kingston, Montego Bay e Port
Esquivel. As principais áreas urbanas de Jamaica são: Kingston
(capital) 588,000 (2015).

Governo e Economia de Jamaica
A cidade de Jamaica é Kingston e o governo tipo

democracia parlamentar (Parlamento) sob uma monarquia
constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 14 paróquias; Clarendon,
Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint
Ann, Santa Catarina, Santa Isabel, São Tiago, Santa Maria,
São Tomé, Trelawny, Westmoreland. Em relação à economia
de Jamaica, produtos industriais importantes são turismo de
marisco , bauxita / alumina, processamento agrícola, fabricação
de luz, rum, cimento, metal, papel, produtos químicos,
telecomunicações. Produtos agrícolas importantes são cana-de-
açúcar, bananas, café, cítricos, inhame, ackees, vegetais; aves,
cabras, leite;. As commodities de exportação mais importantes
são alumina, bauxita, açúcar, rum, café, inhame, bebidas,
produtos químicos, vestuário , combustíveis minerais e os
parceiros de exportação mais importantes são US 40,8%,
Canadá 11,9%, Holanda 10,2%, Rússia 5,8%, Reino Unido
4,1% (2016). As commodities de importação mais importantes



são alimentos e outros bens de consumo, suprimentos
industriais, combustível, peças e acessórios de bens de capital,
máquinas e equipamentos de transporte, materiais de
construção e os parceiros de importação mais importantes são
US 39% Trinidad e Tobago 7,2%, China 6,4%, Japão 6,2%,
México 4,1% (2016). Quão rico é Jamaica e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $9,200 (2017 estimativa). Este é um número
bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 16.5%
(2009 estimativa).

Mapa de Jamaica
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Japão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Japão? Vamos começar com

isso: Em 1603, depois de décadas de guerra civil, o shogunato
de Tokugawa (um governo dinástico e dinâmico) inaugurou um
longo período de relativa estabilidade política e isolamento da
influência estrangeira. Por mais de dois séculos, essa política
permitiu ao Japão desfrutar de uma floração de sua cultura
indígena. O Japão abriu seus portos depois de assinar o
Tratado de Kanagawa com os EUA em 1854 e começou a se
modernizar e industrializar intensamente. Durante o final do
século XIX e início do século 20, o Japão tornou-se um poder
regional que conseguiu derrotar as forças da China e da Rússia.
Ele ocupou a Coréia, Formosa (Taiwan) e a ilha do sul de
Sakhalin. Em 1931-32, o Japão ocupou a Manchúria e, em
1937, lançou uma invasão em grande escala da China. O Japão
atacou as forças dos EUA em 1941 - desencadeando a
América entrada na Segunda Guerra Mundial - e logo ocupou
grande parte do Leste e do Sudeste Asiático. Após sua derrota
na Segunda Guerra Mundial, o Japão se recuperou para se
tornar um poder econômico e um aliado dos EUA. Enquanto o
imperador mantém seu trono como um símbolo da unidade
nacional, os políticos eleitos detêm o poder de decisão efetivo.
Após três décadas de crescimento sem precedentes, a
economia do Japão experimentou uma grande desaceleração a
partir da década de 1990, mas o país continua a ser um poder



econômico. Em março de 2011, o terremoto mais forte do
Japão e um tsunami que o acompanha, devastaram a parte
nordeste da ilha de Honshu, mataram milhares e danificaram
várias usinas nucleares. A catástrofe bloqueou a economia do
país e sua infra-estrutura energética, e testou sua capacidade de
lidar com desastres humanitários.

Geografia de Japão

Onde no globo é Japão? A
localização deste país é Ásia Oriental, cadeia insular entre o
Oceano Pacífico Norte e o Mar do Japão, a leste da Península
da Coreia. A área total de Japão é 377,915 km2, da qual
364,485 km2 é terra. Então este é um país bastante grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
mais acidentado e montanhoso. O ponto mais baixo de Japão é
Hachiro-gata -4 m, o ponto mais alto Monte Fuji 3,776 m. E o
clima é varia de tropical no sul a clima temperado fresco no
norte,.

Habitantes de Japão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Japão. O número é: 126,451,398 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora



aqui? Japonês 98.5%, coreanos 0.5%, chinês 0.4%, outros
0.6% xintoísmo. Quais são os idiomas em Japão? japonês. E as
religiões: 79.2%, budismo 66.8% Cristianismo 1,5%, outros
7,1%. Quantos anos as pessoas estão em média? 47.3 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
85.3 ano. Onde as pessoas vivem em Japão? Aqui: Todas as
regiões primárias e secundárias de alta densidade populacional
situam-se na costa; Um terço da população reside em torno de
Tóquio na planície central (Kanto Plain),. As principais áreas
urbanas de Japão são: Tóquio (capital) 38,001 milhões;
Osaka-Kobe 20.238 milhões; Nagoya 9.406 milhões;
Kitakyushu-Fukuoka 5,51 milhões; Shizuoka-Hamamatsu
3.369 milhões; Sapporo 2,571 milhões (2015).

Governo e Economia de Japão
A cidade de Japão é Tóquio e o governo tipo Monarquia

constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 47 prefeituras; Aichi, Akita, Aomori, Chiba,
Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima,
Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa,
Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie,
Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita,
Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane,
Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tóquio, Tottori, Toyama,
Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi,. Em relação à
economia de Japão, produtos industriais importantes são entre
os maiores e mais tecnicamente avançados produtores mundiais



de veículos motorizados, equipamentos eletrônicos, máquinas
ferramentas, aço e metais não ferrosos, navios, produtos
químicos, têxteis, alimentos processados. Produtos agrícolas
importantes são Legumes, arroz, peixe, aves de capoeira,
frutas, produtos lácteos, carne de porco, carne bovina, flores,
batatas / taros / inhame, cana-de-açúcar, chá, legumes, trigo e
cevada. As commodities de exportação mais importantes são
veículos a motor 14,9%; produtos de ferro e aço 5,4%;
semicondutores 5%; auto peças 4,8%; máquinas geradoras de
energia 3,5%; materiais plásticos 3,3% (2014 est.) e os
parceiros de exportação mais importantes são US 20,2%,
China 17,7%, Coréia do Sul 7,2%, Hong Kong 5,2%,
Tailândia 4,3% (2016). As commodities de importação mais
importantes são petróleo 16,1%; gás natural líquido 9,1%;
roupas 3,8%; semicondutores 3,3%; Carvão 2,4%; Aparelho
áudio e visual 1,4% (2014 est.) e os parceiros de importação
mais importantes são China 25,8%, US 11,4%, Austrália 5%,
Coréia do Sul 4,1% (2016). Quão rico é Japão e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $42,700 (2017 estimativa). Isso significa que
as pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 16.1% (2013 estimativa).

Mapa de Japão
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Jersey

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Jersey. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Jersey. Mas vamos começar
com a bandeira de país Jersey aqui:
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Jersey - Visão geral:
O que você deve saber sobre Jersey? Vamos começar com

isso: Jersey e as outras Ilhas Anglo-Normandas representam os
últimos restos do duque medieval da Normandia que
dominaram a França e a Inglaterra. Essas ilhas eram o único
solo britânico ocupado pelas tropas alemãs na Segunda Guerra
Mundial. O Bailiwick of Jersey é uma dependência da Coroa
Britânica, mas não faz parte do Reino Unido ou da UE. No
entanto, o Governo do Reino Unido é constitucionalmente
responsável pela sua defesa e representação internacional.

Geografia de Jersey

Onde no globo é Jersey? A
localização deste país é Europa Ocidental, ilha no Canal da
Mancha, noroeste da França. A área total de Jersey é 116 km2,
da qual 116 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: com folga
suave com colinas baixas e acidentadas ao longo da costa
norte. O ponto mais baixo de Jersey é Canal Inglês 0 m, o



ponto mais alto Les Platons 136 m. E o clima é temperado;
Invernos suaves e verões quentes.

Habitantes de Jersey
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Jersey. O número é: 98,840 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Jersey 46,4%,
britânico 32,7%, portugues / madeirense 8,2%, polonês 3,3%,
irlandês, francês e outro branco 7,1%, outro 2,4% (2011 est.).
Quais são os idiomas em Jersey? inglês 94,5% ( oficial),
português 4,6%, outros 0,9% (recenseamento de 2001). E as
religiões: protestante (anglicano, baptista, congregação nova
igreja, metodista, presbiteriana), católico romano. Quantos
anos as pessoas estão em média? 38 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 81.9 ano. Onde
as pessoas vivem em Jersey? Aqui: distribuição justa; sem
tendências notáveis. As principais áreas urbanas de Jersey são:
desconhecido.

Governo e Economia de Jersey
A cidade de Jersey é Saint Helie e o governo tipo

democracia parlamentar (Assembléia dos Estados de Jersey);
uma dependência da Coroa do Reino Unido. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - nenhum (dependência da
coroa britânica); não há divisões administrativas de primeira
ordem, tal como definidas pelo governo dos EUA, mas existem
12 paróquias; Grouville, Saint Brelade, Saint Clement, Saint



Helier, São João, São Lourenço, São Martinho, Santa Maria,
São Ouen, São Pedro, São Salvador e Trindade. Em relação à
economia de Jersey, produtos industriais importantes são
turismo, banca e finanças, produtos lácteos, eletrônicos.
Produtos agrícolas importantes são Batatas, couve-flor, tomate;
carne bovina, produtos lácteos. As commodities de exportação
mais importantes são industriais e elétricos leves, gado leiteiro,
alimentos, têxteis, e os parceiros de exportação mais
importantes são desconhecido. As commodities de importação
mais importantes são máquinas para flores e equipamentos de
transporte, produtos manufaturados, alimentos, combustíveis
minerais, produtos químicos e os parceiros de importação mais
importantes são desconhecido. Quão rico é Jersey e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $49,500 (2015 estimativa). Isso significa
que as pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Jersey
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Jordânia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Jordânia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Jordânia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Jordânia aqui:
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Jordânia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Jordânia? Vamos começar

com isso: Após a Primeira Guerra Mundial e a dissolução do
Império Otomano, a Liga das Nações concedeu à Grã-
Bretanha o mandato de governar grande parte do Oriente
Médio. A Grã-Bretanha demarcou uma região semi-autônoma
da Transjordânia da Palestina no início da década de 1920. A
área ganhou sua independência em 1946 e depois se tornou o
Reino Hachemita da Jordânia. O governador de longo prazo do
país, o rei Hussein (1953-99), navegou com sucesso nas
pressões das principais potências (EUA, URSS e Reino
Unido), vários estados árabes, Israel e uma grande população
palestina interna. Jordan perdeu a Cisjordânia para Israel na
Guerra dos Seis Dias de 1967. O rei Hussein, em 1988,
renunciou permanentemente às reivindicações da Jordânia à
Cisjordânia; Em 1994, ele assinou um tratado de paz com
Israel. O rei Abdallah II, o filho mais velho do rei Hussein,
assumiu o trono após a morte de seu pai em 1999. Ele
implementou reformas políticas e econômicas modestas,
incluindo a aprovação de uma nova lei eleitoral no início de
2016, antes das eleições legislativas realizadas em setembro. A
Frente de Ação Islâmica, que é o braço político da Irmandade
Muçulmana da Jordânia, voltou ao parlamento com 15 lugares
depois de boicotar as duas eleições anteriores em 2010 e
2013.

Geografia de Jordânia



Onde no globo é Jordânia? A
localização deste país é Oriente Médio, noroeste da Arábia
Saudita, entre Israel (oeste) e Iraque. A área total de Jordânia é
89,342 km2, da qual 88,802 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: principalmente planalto do deserto no leste, área
das terras altas no oeste; O Grande Vale do Rift separa os
bancos do leste e o oeste da Jordânia Rive. O ponto mais
baixo de Jordânia é Mar Morto -431 m, o ponto mais alto
Jabal Umm ad Dami 1.854 m de. E o clima é principalmente
deserto árido; estação chuvosa no oeste (novembro a abril).

Habitantes de Jordânia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Jordânia. O número é: 10,248,069. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? árabe 98%,
Circassian 1%, armênio 1%. Quais são os idiomas em
Jordânia? Árabe (oficial), inglês (amplamente compreendido
entre as classes médias e superiores). E as religiões:
Muçulmano 97,2% (oficial, predominantemente sunita), cristão
2,2% (maioria ortodoxa grega, mas alguns católicos gregos e
romanos, ortodoxos sírios, coptetos ortodoxos, ortodoxos



armênios e Denominações protestantes), budista 0,4%, hindu
0,1%, judeus. Quantos anos as pessoas estão em média? 22.5
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 74.8 ano. Onde as pessoas vivem em Jordânia? Aqui:
População fortemente concentrada no oeste, e particularmente
o noroeste, em e ao redor da capital de Amã; uma população
considerável, mas menor, está localizada no sudoeste ao longo
da costa do Golfo de Aqaba. As principais áreas urbanas de
Jordânia são: Amã (capital) 1,155 milhões (2015).

Governo e Economia de Jordânia
A cidade de Jordânia é Amã e o governo tipo monarquia

constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 12 governorates (muhafazat, singular -
muhafazah); 'Ajlun, Al' Aqabah, Al Balqa ', Al Karak, Al
Mafraq, Al-Asimah (Amman), em Tafilah, Az Zarqa', Irbid,
Jarash, Ma'an, Madaba,. Em relação à economia de Jordânia,
produtos industriais importantes são turismo de leiteria ,
tecnologia da informação, vestuário, fertilizantes, potássio,
mineração de fosfato, produtos farmacêuticos, refinação de
petróleo, cimento, produtos químicos inorgânicos, fabricação
leve. Produtos agrícolas importantes são Cítricos, tomates,
pepinos, azeitonas, morangos, frutas de pedra; Ovelhas, aves,.
As commodities de exportação mais importantes são têxteis,
fertilizantes, potássio, fosfatos, vegetais, produtos farmacêuticos
e os parceiros de exportação mais importantes são US 25,2%,
Arábia Saudita 14,2%, Índia 8,4%, Iraque 6,8%, Emirados



Árabes Unidos 5,6%, Kuwait 5,1% (2016). As commodities
de importação mais importantes são petróleo bruto, produtos
petrolíferos refinados, máquinas, equipamentos de transporte,
ferro, cereais e os parceiros de importação mais importantes
são China 14%, Arábia Saudita 11,8% , US 7,4%, Alemanha
4,8%, Itália 4,7%, Emirados Árabes Unidos 4,4% (2016).
Quão rico é Jordânia e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $12,500
(2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 14.2% (2002 estimativa).

Mapa de Jordânia
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Cazaquistão

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Cazaquistão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Cazaquistão. Mas vamos
começar com a bandeira de país Cazaquistão aqui:
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Cazaquistão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Cazaquistão? Vamos

começar com isso: Os cazaques étnicos, uma mistura de tribos
nômades turcas e mongóis que migraram para a região no
século XIII, raramente se uniram como uma única nação. A
área foi conquistada pela Rússia no século 18, e o Cazaquistão
tornou-se uma República Soviética em 1936. As políticas
soviéticas reduziram o número de cazaques étnicos na década
de 1930 e permitiram que os cazaques não-étnicos superassem
os nativos. Durante o programa agrícola "Virgin Lands" dos
anos 1950 e 1960, os cidadãos soviéticos foram encorajados a
ajudar a cultivar as pastagens do norte do Cazaquistão. Esse
influxo de imigrantes (principalmente russos, mas também
outras nacionalidades deportadas) distorceu ainda mais a
mistura étnica. As minorias étnicas não-muçulmanas partiram
do Cazaquistão em grande número desde meados da década
de 1990 até meados da década de 2000 e um programa
nacional repatriou cerca de um milhão de cazaques étnicos de
volta ao Cazaquistão. Essas tendências permitiram que os
cazaques se tornassem a maioria titular novamente. Essa
mudança demográfica dramática também prejudicou a
diversidade religiosa anterior e tornou o país mais de 70%
muçulmano. A economia do Cazaquistão é maior que a de
todos os outros países da Ásia Central em grande parte devido
aos vastos recursos naturais do país. As questões atuais



incluem: desenvolver uma identidade nacional coesa, expandir o
desenvolvimento dos vastos recursos energéticos do país e
exportá-los para os mercados mundiais, diversificar a
economia, melhorar a competitividade econômica do
Cazaquistão e fortalecer as relações com os estados vizinhos e
as potências estrangeiras. A Astana hospedou com sucesso
uma exposição internacionalmente reconhecida em 2017. A
Expo 2017, temática da Future Energy, foi a primeira exibição
desse país ex-soviético.

Geografia de Cazaquistão

Onde no globo é Cazaquistão? A
localização deste país é Ásia Central, noroeste da China; uma
pequena porção a oeste do rio Ural (Zhayyq) na Europa do
leste. A área total de Cazaquistão é 2,724,900 km2, da qual
2,699,700 km2 é terra. Então, este é um país muito grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
estepe plano árido e semi-árido que se estende do Volga no
oeste até o Montanhas Altai no leste e das planícies do oeste
da Sibéria no norte para oásis e desertos da Ásia Central no
sul. O ponto mais baixo de Cazaquistão é Vpadina Kaundy
-132 m, o ponto mais alto Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-
Tengri) 6,995 m. E o clima é continentais, invernos frios e



verões quentes,.

Habitantes de Cazaquistão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Cazaquistão. O número é: 18,556,698 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Cazaque (Qazaq) 63,1%, russo 23,7%, Usbeque 2,9%,
Ucraniano 2,1%, Uighur 1,4%, Tatar 1,3% Alemão 1,1%,
outro 4,4% (2009 est.). Quais são os idiomas em Cazaquistão?
Cazaque (oficial, Qazaq) 74% (compreende a língua falada),
russo (oficial, usado nos negócios cotidianos, designado "língua
de comunicação interétnica") 94,4% (entende a linguagem
falada ) (2009 est.). E as religiões: Muçulmano 70,2%, cristão
26,2% (principalmente ortodoxo russo), outros 0,2%, ateísta
2,8%, não especificado 0,5% (2009 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 30.6 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 71.1 ano. Onde as pessoas
vivem em Cazaquistão? Aqui: A maior parte do país apresenta
uma baixa densidade populacional, particularmente o interior;
Clusters populacionais aparecem nas aglomerações urbanas nas
regiões distantes do norte e sul do país. As principais áreas
urbanas de Cazaquistão são: Almaty 1,523 milhões; Astana
(capital) 759,000 (2015).

Governo e Economia de Cazaquistão
A cidade de Cazaquistão é Astana e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 14 províncias (oblyslar, singular - oblys) e 2
cidades (qalalar, singular - qala); Almaty (Taldyqorghan),
Almaty, Aqmola (Kokshetau), Aqtobe, Astana, Atyrau, Batys
Qazaqstan [Oeste do Cazaquistão] (Oral), Mangghystau
(Aqtau), Ongtustik Qazaqstan [Cazaquistão do Sul]
(Shymkent), Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay, Qyzylorda
Shyghys Qazaqstan [Cazaquistão Oriental] (Oskemen),
Soltustik Qazaqstan [Cazaquistão do Norte] (Petropavl),
Zhambyl (Taraz). Em relação à economia de Cazaquistão,
produtos industriais importantes são óleo, carvão, minério de
ferro, manganês, cromita, chumbo, zinco, cobre, titânio,
bauxita, ouro, prata, fosfatos, enxofre, urânio, ferro e aço;
tratores e outras máquinas agrícolas, motores elétricos,
materiais de construção. Produtos agrícolas importantes são
Grão (principalmente trigo de primavera e cevada), batatas,
vegetais, melões; gado. As commodities de exportação mais
importantes são petróleo e produtos petrolíferos, gás natural,
metais ferrosos, produtos químicos, máquinas, grãos, lã, carne,
carvão e os parceiros de exportação mais importantes são Itália
20,3%, China 11,5%, Rússia 9,5 %, Holanda 8,9%, Suíça
7,3%, França 4,9% (2016). As commodities de importação
mais importantes são máquinas e equipamentos, produtos
metálicos, gêneros alimentícios e os parceiros de importação
mais importantes são Rússia 36,2%, China 14,5%, Alemanha
5,7%, US 5,1% (2016). Quão rico é Cazaquistão e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $26,100 (2017 estimativa). Isso significa
que os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que



isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 2.7% (2015 estimativa).

Mapa de Cazaquistão
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Quénia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Quénia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Quénia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Quénia aqui:
 

Quénia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Quénia? Vamos começar

com isso: O presidente fundador e o ícone da luta de libertação
Jomo Kenyatta levaram o Quênia da independência em 1963
até sua morte em 1978, quando o vice-presidente Daniel MOI
assumiu o poder em uma sucessão constitucional. O país era
um estado partidário de fato desde 1969 até 1982, após o qual
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a União Nacional Africana do Quênia (KANU) mudou a
constituição para se tornar o único partido legal no Quênia. A
MOI adotou a pressão interna e externa para a liberalização
política no final de 1991. A oposição etnicamente fraturada não
conseguiu desalojar o KANU do poder nas eleições de 1992 e
1997, que foram prejudicadas pela violência e a fraude, mas
foram vistas como tendo geralmente refletido a vontade do
Povo queniano. O presidente MOI desistiu em dezembro de
2002 após eleições justas e pacíficas. Mwai Kibaki, correndo
como candidato do multiétnico, grupo de oposição unido, a
National Rainbow Coalition (NARC), derrotou o candidato do
KANU Uhuru Kenyatta, filho do presidente fundador Jomo
Kenyatta, e assumiu a presidência após uma campanha
centrada em uma plataforma anticorrupção. A reeleição de
Kibaki em dezembro de 2007 trouxe acusações de seleção de
votos do candidato do Movimento Democrático da Laranja
(ODM) Raila Odinga e desencadeou dois meses de violência
em que aproximadamente 1.100 pessoas morreram. A
mediação patrocinada pela União Africana liderada pelo ex-
secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no final de fevereiro de
2008, resultou em um acordo de compartilhamento de poder
que trouxe Odinga ao governo no cargo de primeiro ministro.
O acordo de compartilhamento de poder incluiu uma ampla
agenda de reformas, cuja peça central foi a reforma
constitucional. Em agosto de 2010, Os quenianos adotaram
uma nova constituição em um referendo nacional. A nova
constituição introduziu verificações e contrapesos adicionais ao
poder executivo e à significativa transferência de poder e



recursos para 47 municípios recém-criados. Também eliminou
o cargo de primeiro-ministro na sequência da primeira eleição
presidencial sob a nova constituição, ocorrida em março de
2013. Uhuru Kenyatta venceu as eleições e assumiu o cargo
em abril de 2013; ele começou um segundo mandato em
novembro de 2017. Uhuru Kenyatta ganhou as eleições e foi
preso no escritório em abril de 2013; ele começou um segundo
mandato em novembro de 2017. Uhuru Kenyatta ganhou as
eleições e foi preso no escritório em abril de 2013; ele
começou um segundo mandato em novembro de 2017.

Geografia de Quénia

Onde no globo é Quénia? A
localização deste país é África do Leste, na fronteira com o
Oceano Índico, entre a Somália e a Tanzânia. A área total de
Quénia é 580,367 km2, da qual 569,140 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: planícies interio baixas para as
terras altas centralmente divididas pelo Grande Vale do Rift;
planalto fértil no oeste. O ponto mais baixo de Quénia é
Oceano Índico 0 m, o ponto mais alto Monte Quênia 5,199 m
de. E o clima é varia de tropical ao longo da costa até o árido
em.



Habitantes de Quénia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Quénia. O número é: 47,615,739. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo
13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, outros
africanos 15%, não africanos (asiáticos, europeus e árabes)
1%. Quais são os idiomas em Quénia? Inglês (oficial) Kiswahili
(oficial), numerosas línguas indígenas. E as religiões: Christian
83% (protestante 47,7%, católico 23,4%, outros cristãos
11,9%), muçulmano 11,2%, tradicionalistas 1,7%, outros
1,6%, nenhum 2,4%, não especificado 0,2% (2009 est. ).
Quantos anos as pessoas estão em média? 19.7 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 64.3 ano.
Onde as pessoas vivem em Quénia? Aqui: População
fortemente concentrada no oeste ao longo da costa do Lago
Victoria; Outras áreas de alta densidade incluem a capital de
Nairobi, e no sudeste ao longo da costa do Oceano Índico. As
principais áreas urbanas de Quénia são: Nairobi (capital) 3.915
milhões; Mombassa 1,104 milhões (2015).

Governo e Economia de Quénia
A cidade de Quénia é Nairobi e o governo tipo República

Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 47 municípios; Baringo, Bomet, Bungoma,
Busia, Elgeyo / Marakwet, Embu, Garissa, Baía de Homa,
Isiolo, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga,



Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos,
Makueni, Mandera Marsabit, Meru, Migori, Mombasa,
Murang'a, Nairobi City, Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira,
Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita / Taveta, Tana River,
Tharaka-Nithi, Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu , Viadiga,
Wajir, West Pokot. Em relação à economia de Quénia,
produtos industriais importantes são bens de consumo em
pequena escala (plástico, móveis, baterias, têxteis, vestuário,
sabão, cigarros, farinha), produtos agrícolas, horticultura,
refinação de petróleo; alumínio, aço, chumbo; cimento,
reparação de navios comerciais, turismo. Produtos agrícolas
importantes são Chá, café, milho, trigo, cana-de-açúcar, frutas,
vegetais; produtos lácteos, carne bovina, peixe, carne de
porco, aves de capoeira, ovos. As commodities de exportação
mais importantes são chá, produtos hortícolas, café, produtos
petrolíferos, peixe, cimento e os parceiros de exportação mais
importantes são Uganda 10,1%, Tanzânia 8,6%, EUA 7,7%,
Holanda 7,4%, Reino Unido 7,3%, Emirados Árabes Unidos
4,6% , Pakistan 4.5% (2016). As commodities de importação
mais importantes são máquinas e equipamentos de transporte,
produtos petrolíferos, veículos automóveis, ferro e aço, resinas
e plásticos e os parceiros de importação mais importantes são
China 24,1%, Índia 11,2%, Emirados Árabes Unidos 7,7%,
Japão 5,4% (2016). Quão rico é Quénia e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $3,500 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao



custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 43.4%
(2012 estimativa).

Mapa de Quénia
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Kiribati

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Kiribati. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Kiribati. Mas vamos
começar com a bandeira de país Kiribati aqui:
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Kiribati - Visão geral:
O que você deve saber sobre Kiribati? Vamos começar

com isso: As Ilhas Gilbert tornaram-se um protectorado
britânico em 1892 e uma colônia em 1915; Eles foram
capturados pelos japoneses na Guerra do Pacífico em 1941.
As ilhas de Makin e Tarawa foram os locais de grandes vitórias
anfíbias dos EUA sobre guarnições japonesas entrincheiradas
em 1943. As Ilhas Gilbert foram concedidas autogoverno pelo
Reino Unido em 1971 e independência completa em 1979 sob
o novo nome de Kiribati. Os EUA renunciaram a todas as
reivindicações aos grupos habitualmente habitados de Phoenix
e Line Island em um tratado de amizade de 1979 com Kiribati.

Geografia de Kiribati

Onde no globo é Kiribati? A
localização deste país é Oceania, grupo de 33 atóis de coral no
Oceano Pacífico, montado no Equador; a capital Tarawa está a
cerca de meio caminho entre o Havaí ea Austrália. A área total
de Kiribati é 811 km2, da qual 811 km2 é terra. Então este é
um país pequeno. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: principalmente atóis de coral baixos
cercados por extensos recifes. O ponto mais baixo de Kiribati



é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto elevação sem nome
em Banaba 81 m de. E o clima é tropical; marinho, quente e
úmido, moderado pelos ventos alísios.

Habitantes de Kiribati
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Kiribati. O número é: 108,145 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? I-Kiribati
96,2%, I-Kiribati / misto 1,8%, Tuvaluan 0,2%, outros 1,8%
(2015 est.). Quais são os idiomas em Kiribati? I-Kiribati, inglês
(oficial). E as religiões: Católica Romana 57,3%, Kiribati
Uniting Church 31,3%, Mórmon 5,3%, Baha'i 2,1%,
Adventista do Sétimo Dia 1,9%, outros 2,1% (2015 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 24.6 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 66.5 ano.
Onde as pessoas vivem em Kiribati? Aqui: composto por três
achipelagos espalhados em uma área aproximadamente do
tamanho da Índia; as ilhas da linha oriental e as ilhas centrais de
Phoenix são escassamente povoadas, mas as ilhas Gilbert
ocidentais são alguns dos lugares mais densamente instalados
da terra, com a principal ilha de Tarawa do Sul com uma
densidade populacional semelhante a Tóquio ou Hong Kong.
As principais áreas urbanas de Kiribati são: Tarawa (capital)
46.000 (2014).

Governo e Economia de Kiribati
A cidade de Kiribati é Tarawa e o governo tipo República



presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 3 unidades geográficas: Ilhas Gilbert, Ilhas
Lineas, Ilhas Fênix; Nota: não há divisões administrativas de
primeira ordem, mas existem 6 distritos (Banaba, Gilberts
Central, Ilhas da linha, Gilberts do Norte, Southern Gilberts,
Tarawa) e 21 conselhos de ilhas - um para cada uma das ilhas
habitadas (Abaiang, Abemama, Aranuka, Arorae, Banaba,
Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria, Maiana, Makin,
Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea, Tabuaeran,
Tamana, Tarawa, Teraina). Em relação à economia de Kiribati,
produtos industriais importantes são pesca de peixe ,
artesanato. Produtos agrícolas importantes são copra, fruta-
pão,. As commodities de exportação mais importantes são
peixe, produtos de coco e os parceiros de exportação mais
importantes são Marrocos 19,8%, Fiji 17,3%, Filipinas 10,2%,
US 10,1%, Vietnã 7,9%, Austrália 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são alimentos,
maquinaria e equipamentos, produtos manufaturados diversos,
combustível e os parceiros de importação mais importantes são
Austrália 22,9%, NZ 20,9%, Fiji 14,1%, Cingapura 10,5%,
Japão 8,1%, China 6,9% (2016). Quão rico é Kiribati e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $1,900 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.



Mapa de Kiribati
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Coreia do Norte

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Coreia do Norte. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
mapa de visão geral e o mapa detalhado de Coreia do Norte.
Mas vamos começar com a bandeira de país Coreia do Norte
aqui:
 

Coreia do Norte - Visão geral:
O que você deve saber sobre Coreia do Norte? Vamos

começar com isso: Um reino independente durante grande
parte de sua longa história, a Coréia foi ocupada pelo Japão a
partir de 1905 após a Guerra Russo-Japonesa. Cinco anos
depois, o Japão anexou formalmente toda a península. Após a
Segunda Guerra Mundial, a Coréia foi dividida com a metade

http://mapsguides.com/


do norte sob o controle comunista patrocinado pelos
soviéticos. Depois de falhar na Guerra da Coréia (1950-53)
para conquistar a República da Coreia (RK) respaldada pelos
EUA na parte sul por força, a Coréia do Norte (RPDC), sob o
seu presidente fundador, KIM Il Sung, adotou uma política de
diplomática ostensiva e "auto-confiança" econômica como um
controle contra a influência externa. A RPDC demonizou os
EUA como a principal ameaça para o seu sistema social através
de propaganda financiada pelo Estado e moldou políticas,
econômicas, e políticas militares em torno do principal objetivo
ideológico de eventual unificação da Coréia sob o controle de
Pyongyang. O filho de KIM Il Sung, KIM Jong Il, foi
oficialmente designado como sucessor de seu pai em 1980,
assumindo um crescente papel político e de gestão até a morte
do ancião KIM em 1994. KIM Jong Un foi divulgado
publicamente como sucessor de seu pai em 2010. Após KIM
Jong A morte de Il, em 2011, KIM Jong Un rapidamente
assumiu o poder e agora assumiu a maioria dos títulos e
deveres anteriores de seu pai. Após décadas de má gestão
econômica e falta de alocação de recursos, a RPDC desde
meados da década de 1990 enfrentou escassez crônica de
alimentos. Nos últimos anos, a produção agrícola doméstica do
Norte aumentou, mas ainda está aquém da produção de
alimentos suficientes para sustentar toda a população. A RPDC
começou a facilitar restrições para permitir mercados semi-
privados, a partir de 2002, mas fez alguns outros esforços para
atingir seu objetivo de melhorar o padrão de vida geral. História
da Coreia do Norte de provocações militares regionais;



proliferação de itens relacionados a militares; desenvolvimento
de mísseis de longo alcance; Programas WMD, incluindo testes
de dispositivos nucleares em 2006, 2009, 2013, 2016 e 2017;
e as forças armadas convencionais maciças são de maior
preocupação para a comunidade internacional e limitaram o
envolvimento internacional da RPDC, particularmente
econômico. O regime cumpre uma política que exige o
desenvolvimento simultâneo de seu programa de armas
nucleares e sua economia. história de provocações militares
regionais; proliferação de itens relacionados a militares;
desenvolvimento de mísseis de longo alcance; Programas
WMD, incluindo testes de dispositivos nucleares em 2006,
2009, 2013, 2016 e 2017; e as forças armadas convencionais
maciças são de maior preocupação para a comunidade
internacional e limitaram o envolvimento internacional da
RPDC, particularmente econômico. O regime cumpre uma
política que exige o desenvolvimento simultâneo de seu
programa de armas nucleares e sua economia. história de
provocações militares regionais; proliferação de itens
relacionados a militares; desenvolvimento de mísseis de longo
alcance; Programas WMD, incluindo testes de dispositivos
nucleares em 2006, 2009, 2013, 2016 e 2017; e as forças
armadas convencionais maciças são de maior preocupação
para a comunidade internacional e limitaram o envolvimento
internacional da RPDC, particularmente econômico. O regime
cumpre uma política que exige o desenvolvimento simultâneo de
seu programa de armas nucleares e sua economia.
particularmente economicamente. O regime cumpre uma



política que exige o desenvolvimento simultâneo de seu
programa de armas nucleares e sua economia. particularmente
economicamente. O regime cumpre uma política que exige o
desenvolvimento simultâneo de seu programa de armas
nucleares e sua economia.

Geografia de Coreia do Norte

Onde no globo é Coreia do Norte?
A localização deste país é Ásia Oriental, metade norte da
península coreana que faz fronteira com a Baía da Coréia e o
Mar do Japão, entre a China e a Coréia do Sul. A área total de
Coreia do Norte é 120,538 km2, da qual 120,408 km2 é terra.
Então este não é um país grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: principalmente colinas e
montanhas separadas por vales profundos e estreitos; Grandes
planícies costeiras no oeste, descontínuas no leste. O ponto
mais baixo de Coreia do Norte é Mar do Japão 0 m, o ponto
mais alto Paektu-san 2,744 m de. E o clima é temperados, com
precipitação concentrada no verão; Invernos longos e amargos.

Habitantes de Coreia do Norte
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Coreia do Norte. O número é: 25,248,140 (7/2017
estimativa). Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora



aqui? racialmente homogêneo; há uma pequena comunidade
chinesa e alguns. Quais são os idiomas em Coreia do Norte?
coreanos étnicos japoneses. E as religiões: tradicionalmente
budistas e confucionistas, alguns cristãos e sincreticos
Chondogyo (Religião da Via Celestial). Quantos anos as
pessoas estão em média? 34 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 70.7 ano. Onde as pessoas
vivem em Coreia do Norte? Aqui: população concentrada nas
planícies e nas terras baixas; as regiões menos povoadas são as
províncias montanhosas adjacentes à fronteira chinesa; as
maiores concentrações estão nas províncias ocidentais, em
particular o município de Pyongyang, e em torno de Hungnam e
Wonsan no leste de. As principais áreas urbanas de Coreia do
Norte são: Pyongyang (capital) 2,863 milhões (2015).

Governo e Economia de Coreia do Norte
A cidade de Coreia do Norte é Pyongyang e o governo

tipo estado de partido único ; ideologia oficial do estado de
"Juche" ou "auto-confiança nacional. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 9 províncias (do singular e plural) e 2
cidades (si, singular e plural). Em relação à economia de Coreia
do Norte, produtos industriais importantes são produtos
militares; construção de máquinas, energia elétrica, produtos
químicos; mineração (carvão, minério de ferro, pedra calcária,
magnesita, grafite, cobre, zinco, chumbo e metais preciosos),
metalurgia; têxteis, processamento de alimentos; turismo.
Produtos agrícolas importantes são arroz, milho, batata, trigo,



soja, legumes, carne bovina, carne de porco, ovos. As
commodities de exportação mais importantes são minerais,
produtos metalúrgicos, fabricação (incluindo armamentos),
têxteis, produtos agrícolas e pesqueiros e os parceiros de
exportação mais importantes são China 85,6% (2016). As
commodities de importação mais importantes são petróleo,
carvão de coque, máquinas e equipamentos, têxteis, grãos e os
parceiros de importação mais importantes são China 90,3%
(2016). Quão rico é Coreia do Norte e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $1,700 (2015 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Coreia do Norte
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Coreia do Sul

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Coreia do Sul. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Coreia do Sul. Mas
vamos começar com a bandeira de país Coreia do Sul aqui:
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Coreia do Sul - Visão geral:
O que você deve saber sobre Coreia do Sul? Vamos

começar com isso: Um reino independente durante grande
parte de sua longa história, a Coréia foi ocupada pelo Japão a
partir de 1905 após a Guerra Russo-Japonesa. Em 1910,
Tóquio anexou formalmente toda a Península. A Coréia
recuperou sua independência após a entrega do Japão aos
EUA em 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, um governo
democrático (República da Coréia, ROK) foi criado na metade
sul da península coreana enquanto um governo de estilo
comunista foi instalado em o norte (República Popular
Democrática da Coréia, RPDC). Durante a Guerra da Coréia
(1950-53), as tropas dos EUA e as forças da ONU lutaram
junto a soldados da ROK para defender a Coréia do Sul de
uma invasão da RPDC apoiada pela China e pela União
Soviética. Um armistício de 1953 dividiu a Península ao longo
de uma zona desmilitarizada em aproximadamente o paralelo
38. PARK Chung-hee assumiu a liderança do país em um golpe
de 1961. Durante o seu regime, de 1961 a 1979, a Coréia do
Sul alcançou um crescimento econômico rápido, com renda per
capita aumentando para cerca de 17 vezes o nível da Coréia do
Norte. A Coréia do Sul realizou sua primeira eleição
presidencial gratuita sob uma constituição democrática revisada
em 1987, com o ex-general do Exército da ROK, ROH Tae-
woo, ganhando uma corrida próxima. Em 1993, KIM Young-



sam (1993-98) tornou-se o primeiro presidente civil da nova
era democrática da Coréia do Sul. O presidente KIM Dae-
jung (1998-2003) ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2000
por suas contribuições para a democracia sul-coreana e sua
política de engajamento "Sunshine" com a Coréia do Norte. O
presidente PARK Geun-hye, filha do antigo presidente da
ROK, PARK Chung-hee, assumiu o cargo em fevereiro de
2013 como primeira líder feminina da Coréia do Sul. Em
dezembro de 2016, a Assembléia Nacional aprovou uma
moção de impeachment contra o presidente PARK sobre seu
alegado envolvimento em um escândalo de corrupção e tráfico
de influência, suspendendo imediatamente suas autoridades
presidenciais. O impeachment foi confirmado em março de
2017, desencadeando uma eleição presidencial precoce em
maio de 2017, conquistada por MOON Jae-in. A Coréia do
Sul acolherá os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de
2018. A discórdia com a Coréia do Norte permeou as relações
inter-coreanas durante grande parte da década passada,
destacada pelos ataques do Norte contra um navio e ilha sul-
coreanos em 2010, a troca de artilharia através de a DMZ em
2015 e vários testes de mísseis nucleares em 2016 e 2017.
desencadeando uma eleição presidencial antecipada em maio
de 2017, conquistada por MOON Jae-in. A Coréia do Sul
acolherá os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2018.
A discórdia com a Coréia do Norte permeou as relações inter-
coreanas durante grande parte da década passada, destacada
pelos ataques do Norte contra um navio e ilha sul-coreanos em
2010, a troca de artilharia através de a DMZ em 2015 e vários



testes de mísseis nucleares em 2016 e 2017. desencadeando
uma eleição presidencial antecipada em maio de 2017,
conquistada por MOON Jae-in. A Coréia do Sul acolherá os
Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2018. A discórdia
com a Coréia do Norte permeou as relações inter-coreanas
durante grande parte da década passada, destacada pelos
ataques do Norte contra um navio e ilha sul-coreanos em 2010,
a troca de artilharia através de a DMZ em 2015 e vários testes
de mísseis nucleares em 2016 e 2017.

Geografia de Coreia do Sul

Onde no globo é Coreia do Sul? A
localização deste país é Ásia Oriental, metade sul da península
coreana que faz fronteira com o Mar do Japão e com o Mar
Amarelo. A área total de Coreia do Sul é 99,720 km2, da qual
96,920 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente montes e montanhas; planícies costeiras largas
no oeste e sul. O ponto mais baixo de Coreia do Sul é Mar do
Japão 0 m, o ponto mais alto Halla-san 1.950 m de. E o clima
é temperados, com chuvas mais pesadas no verão do que no
inverno; Invernos frios.



Habitantes de Coreia do Sul
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Coreia do Sul. O número é: 51,181,299 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui?
Homogênea. Quais são os idiomas em Coreia do Sul? coreano,
Inglês (amplamente ensinada no ensino fundamental e ensino
médio). E as religiões: protestante 19,7%, budista 15,5%,
católica 7,9%, nenhum 56,9%. Quantos anos as pessoas estão
em média? 41.8 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 82.5 ano. Onde as pessoas vivem em Coreia
do Sul? Aqui: com aproximadamente 70% do país considerado
montanhoso, a população do país concentra-se principalmente
nas terras baixas, onde a densidade é bastante alta; A província
de Gyeonggi, no noroeste, que envolve a capital de Seul e
contém o porto de Incheon, é a província mais densamente
povoada; Gangwon no nordeste é o menos povoado de. As
principais áreas urbanas de Coreia do Sul são: Seul (capital)
9.774 milhões; Busan (Pusan) 3,216 milhões; Incheon (Inch'on)
2,685 milhões; Daegu (Taegu) 2,244 milhões; Daejon (Taejon)
1,564 milhões; Gwangju (Kwangju) 1,536 milhões (2015).

Governo e Economia de Coreia do Sul
A cidade de Coreia do Sul é Seul; nota - Sejong, localizado

a cerca de 120 km (75 mi) ao sul de Seul, está sendo
desenvolvido como uma nova capital e o governo tipo
República presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 9 províncias (do singular e plural), 6 cidades



metropolitanas (gwangyeoksi, singular e plural), 1 cidade
especial (teugbyeolsi) e 1 cidade autônoma especial
(teukbyeoljachisi). Em relação à economia de Coreia do Sul,
produtos industriais importantes são eletrônicos de peixe ,
telecomunicações, produção de automóveis, produtos
químicos, construção naval, aço. Produtos agrícolas
importantes são Arroz, raízes, cevada, vegetais, frutas, gado,
porcos, galinhas, leite, ovos,. As commodities de exportação
mais importantes são Semicondutores, petroquímicos,
automóveis / autopeças, navios, equipamentos de comunicação
sem fio, displays planos, aço, eletrônicos, plásticos,
computadores e os parceiros de exportação mais importantes
são China 25,1%, US 13,5%, Vietnã 6,6%, Hong Kong 6,6%,
Japão 4,9 % (2016). As commodities de importação mais
importantes são petróleo bruto / produtos petrolíferos,
semicondutores, gás natural, carvão, aço, computadores,
equipamentos de comunicação sem fio, automóveis, produtos
químicos finos, têxteis e os parceiros de importação mais
importantes são China 21,4%, Japão 11,7%, US 10,7%,
Alemanha 4,7% (2016). Quão rico é Coreia do Sul e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $39,400 (2017 estimativa). Isso significa
que os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 12.5% (2015 estimativa).

Mapa de Coreia do Sul
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Kosovo

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Kosovo. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Kosovo. Mas vamos
começar com a bandeira de país Kosovo aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Kosovo - Visão geral:
O que você deve saber sobre Kosovo? Vamos começar

com isso: Os Balcãs Centrais faziam parte dos impérios
romanos e bizantinos antes que os serbios étnicos migrassem
para os territórios do Kosovo moderno no século 7. Durante o
período medieval, o Kosovo tornou-se o centro de um império
sérvio e viu a construção de muitos locais religiosos serbeiros
importantes, incluindo muitos mosteiros ortodoxos sérvios de
arquitetura significativa. A derrota das forças sérvias na Batalha
do Kosovo em 1389 levou a cinco séculos de governo
otomano durante o qual um grande número de turcos e
albaneses se mudaram para o Kosovo. No final do século XIX,
os albaneses substituíram os sérvios como o grupo étnico
dominante no Kosovo. A Sérvia readquiriu o controle sobre a
região do Império Otomano durante a Primeira Guerra dos
Balcãs de 1912. Após a Segunda Guerra Mundial, Os limites
atuais dos estados foram estabelecidos quando o Kosovo se
tornou uma província autônoma da Sérvia na República
Federativa Socialista da Jugoslávia (SFRY). Apesar das
concessões legislativas, o nacionalismo albanês aumentou na
década de 1980, o que levou a tumultos e pede a
independência do Kosovo. Os sérvios - muitos dos quais
consideravam o Kosovo como seu coração cultural - instituíram
uma nova constituição em 1989, revogando o status autônomo
do Kosovo. Os líderes albaneses do Kosovo responderam em



1991 organizando um referendo declarando o Kosovo
independente. A Sérvia empreendeu medidas repressivas
contra os albaneses kosovares na década de 1990,
provocando uma insurgência albanesa do Kosovo. A partir de
1998, a Sérvia realizou uma brutal campanha de contra-
insurgência que resultou em massacres e expulsões maciças de
etnia albanesa (cerca de 800, 000 albaneses foram forçados de
suas casas no Kosovo). Depois que as tentativas internacionais
de mediar o conflito falharam, uma operação militar da OTAN
de três meses contra a Sérvia, em março de 1999, forçou os
sérvios a aceitarem retirar suas forças militares e policiais do
Kosovo. A Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas colocou o Kosovo sob uma administração
de transição, a Missão de Administração Provisória das
Nações Unidas no Kosovo (Unmik), na pendência de uma
determinação do futuro status do Kosovo. Um processo
liderado pela ONU começou no final de 2005 para determinar
o status final do Kosovo. As negociações de 2006-07
terminaram sem acordo entre Belgrado e Pristina, embora a
ONU tenha emitido um relatório abrangente sobre o status final
do Kosovo que aprovou a independência. Em 17 de fevereiro
de 2008, a Assembléia do Kosovo declarou o Kosovo
independente. Desde então, Mais de 110 países reconheceram
o Kosovo e se juntou a numerosas organizações internacionais.
Em outubro de 2008, a Sérvia procurou uma opinião consultiva
da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre a legalidade nos
termos do direito internacional da declaração de independência
do Kosovo. A JJI divulgou a opinião consultiva em julho de



2010, afirmando que a declaração de independência do
Kosovo não violava os princípios gerais do direito
internacional, a Resolução 1244 do Conselho de Segurança
das Nações Unidas ou o Quadro Constitutivo. A opinião foi
cuidadosamente adaptada à história e circunstâncias únicas do
Kosovo. Demonstrando o desenvolvimento do Kosovo em um
país soberano, multi-étnico e democrático, a comunidade
internacional encerrou o período de independência
supervisionada em 2012. As eleições foram realizadas em todo
o Kosovo em 2013 e 2014, no nível municipal e nacional,
respectivamente. A Sérvia continua a rejeitar a independência
do Kosovo, mas os dois países chegaram a um acordo para
normalizar suas relações em abril de 2013 através de conversas
facilitadas pela UE e atualmente estão envolvidos no processo
de implementação. O Kosovo procura uma integração plena na
comunidade internacional e tem buscado reconhecimentos
bilaterais e eventual adesão a organizações internacionais, como
a ONU, a UE e a OTAN.

Geografia de Kosovo

Onde no globo é Kosovo? A
localização deste país é Sudeste da Europa, entre a Sérvia e a



Macedônia. A área total de Kosovo é 10,887 km2, da qual
10,887 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: bacia
fluvial plana a uma altitude de 400-700 m acima do nível do
mar cercada por várias cadeias de alta montanha com
elevações de 2.000 a 2.500 m. O ponto mais baixo de Kosovo
é Drini i Bardhe / Beli Drim 297 m (localizado na fronteira com
a Albânia ), o ponto mais alto Gjeravica / Deravica 2,656 m de.
E o clima é influenciados por massas de ar continental,
resultando em invernos relativamente frios com fortes nevascas
e verões quentes e secos e outono; As influências do
Mediterrâneo e alpino criam variações regionais; precipitação
máxima entre outubro e Decembe.

Habitantes de Kosovo
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Kosovo. O número é: 1,895,250 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? albaneses
92,9%, bószeos 1,6%, serbios 1,5%, turco 1,1%, Ashkali
0,9%, egípcio 0,7% , Gorani 0,6%, Romani 0,5%, outro / não
especificado 0,2%. Quais são os idiomas em Kosovo? albanês
(oficial) 94,5%, bósnio 1,7%, sérvio (oficial) 1,6%, turco
1,1%, outros 0,9% (inclui romani), não especificado 0,1%. E
as religiões: muçulmano 95,6% , Católico romano 2,2%,
ortodoxo 1,5%, outros 0,07%, nenhum 0,07%, não
especificado 0,6% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 29.1 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que



isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: desconhecido. Onde as pessoas vivem em
Kosovo? Aqui: clusters populacionais existem em todo o país,
sendo o maior do leste na capital de Pristina. As principais
áreas urbanas de Kosovo são: Pristina e ao redor dela capital)
207,062 (2014).

Governo e Economia de Kosovo
A cidade de Kosovo é Pristina (Prishtine, Prishtina) e o

governo tipo república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 38 municípios (komunat, singular -
komuna (albanês); opstina, singular - opstina (sérvio)); Decan
(Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj (Urosevac), Fushe Kosove
(Kosovo Polje), Gjakove (Dakovica), Gjilan (Gnjilane),
Gllogovc (Glogovac), Gracanice (Gracanica), Hani i Elezit
(Deneral Jankovic), Istog (Istok), Junik, Kacanik, Kamenice
(Kamenica), Kline (Klina), Kllokot (Klokot), Leposaviq
(Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve (Malisevo), Mamushe
(Mamusa), Mitrovice e Jug (Juzna Mitrovica ) [Mitrovica do
Sul], Mitrovice e Veriut (Severna Mitrovica) [Mitrovica do
Norte], Novoberde (Novo Brdo), Obiliq (Obilic), Partesh
(Partes), Peje (Pec), Podujeve (Podujevo), Prishtine (Pristina),
Prizren Rahovec (Orahovac), Ranillug (Ranilug), Shterpce
(Strpce), Shtime (Stimlje), Skenderaj (Srbica), Suhareke (Suva
Reka), Viti (Vitina), Vushtrri (Vucitrn),. Em relação à economia
de Kosovo, produtos industriais importantes são Mineração
mineral de peixe , materiais de construção, metais comuns,
couro, máquinas, eletrodomésticos, alimentos e bebidas,
têxteis. Produtos agrícolas importantes são Trigo, milho, bagas,



batatas, pimentas, frutas; lácteos, gado;. As commodities de
exportação mais importantes são mineração e produtos
metálicos industrializados, sucata, produtos de couro,
máquinas, eletrodomésticos, alimentos preparados, bebidas e
tabaco , produtos vegetais, têxteis e vestuário e os parceiros de
exportação mais importantes são Albânia 24,2%, Macedônia,
Ex-Representante Yugo de 17,3%, Alemanha 8,8%, Suíça
7,7%, Bulgária 7,5%, Países Baixos 6,9%, Turquia 4,6%,
Áustria 4,4% (2016). As commodities de importação mais
importantes são Produtos alimentares, pecuária, madeira,
petróleo, produtos químicos, máquinas, minerais, têxteis, pedra,
cerâmica e produtos de vidro, equipamentos elétricos e os
parceiros de importação mais importantes são Macedônia, o
ex-Representante Yugo de 34,1%, Turquia 12%, Alemanha
9,4%, Albânia 7,4%, Eslovênia 6,9% , Itália 4,6% (2016).
Quão rico é Kosovo e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $10,400
(2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 30% (2013 estimativa).

Mapa de Kosovo
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Kuwait

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Kuwait. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Kuwait. Mas vamos
começar com a bandeira de país Kuwait aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Kuwait - Visão geral:
O que você deve saber sobre Kuwait? Vamos começar

com isso: O Kuwait foi governado pela dinastia AL-Sabah
desde o século 18. A ameaça da invasão otomana em 1899
levou a Amir Mubarak AL-Sabah a buscar proteção da Grã-
Bretanha, cedendo responsabilidade estrangeira e de defesa à
Grã-Bretanha até 1961, quando o país alcançou sua
independência. O Kuwait foi atacado e ultrapassado pelo
Iraque em 2 de agosto de 1990. Após várias semanas de
bombardeio aéreo, uma coalizão da ONU liderada pelos EUA
iniciou um assalto ao solo em 23 de fevereiro de 1991 que
libertou o Kuwait em quatro dias. O Kuwait gastou mais de US
$ 5 bilhões para reparar infra-estrutura de petróleo danificada
durante 1990-91. A família AL-Sabah voltou ao poder em
1991 e estabeleceu uma das legislaturas mais independentes do
mundo árabe. O país testemunhou as eleições históricas em
2009 de quatro mulheres para a Assembléia Nacional. Em
meio às revoltas e protestos de 2010-11 em todo o mundo
árabe, os árabes apátridas, conhecidos como bidoon,
organizaram pequenos protestos no início de 2011 exigindo
cidadania, empregos e outros benefícios disponíveis para os
cidadãos do Kuwait. Os grupos repetidos de grupos de
ativistas juvenis em 2011 para a demissão de um primeiro
ministro visto como corruptos, levaram a sua demissão no final
de 2011. Demonstrações renovadas no final de 2012 em
resposta a um decreto Amiri que modifica a lei eleitoral. A



oposição, liderada por uma coalizão de islâmicos sunitas,
tribalistas, alguns liberais e uma miríade de grupos juvenis, em
grande parte boicotaram as eleições legislativas em 2012 e
2013, que inaugurou uma legislatura mais passível da agenda do
governo. No entanto, a oposição, expressando forte oposição
às reformas fiscais do governo, participou das eleições da
Assembléia Nacional de novembro de 2016 e ganhou quase
metade dos cargos.

Geografia de Kuwait

Onde no globo é Kuwait? A
localização deste país é Oriente Médio, que faz fronteira com o
Golfo Pérsico, entre o Iraque ea Arábia Saudita. A área total
de Kuwait é 17,818 km2, da qual 17,818 km2 é terra. Então
este é um país pequeno. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: planície para deserto ligeiramente
ondulante. O ponto mais baixo de Kuwait é Golfo Pérsico 0 m,
o ponto mais alto 3,6 km W. de Al-Salmi Border Post 300 m
de. E o clima é deserto seco; verões intensamente quentes;
Invernos curtos e curtos.

Habitantes de Kuwait
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em



Kuwait. O número é: 2,875,422 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Kuwait 31,3%, outros árabes 27,9%, asiáticos 37,8%,
africanos 1,9%, outros 1,1% (inclui europeus, norte-
americanos, sul-americanos e australianos) (2013 est.). Quais
são os idiomas em Kuwait? Árabe (oficial), inglês amplamente
falado. E as religiões: muçulmano (oficial) 76,7%, Christian
17,3%, outros e não especificados 5,9%. Quantos anos as
pessoas estão em média? 29.3 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 78.2 ano. Onde as pessoas
vivem em Kuwait? Aqui: assentamento mais denso é ao longo
do Golfo Pérsico, particularmente na Cidade do Kuwait e na
Ilha Bubiyan; os segmentos de população significativos se
estendem ao sul e ao oeste ao longo das rodovias que irradiam
da capital, particularmente na metade do sul do país. As
principais áreas urbanas de Kuwait são: Kuwait (capital) 2,779
milhões (2015).

Governo e Economia de Kuwait
A cidade de Kuwait é Kuwait e o governo tipo monarquia

constitucional. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 6 governorais (muhafazat, singular -
muhafazah); Al Ahmadi, Al 'Asimah, Al Farwaniyah, Al Jahra',
Hawalli, Mubarak al Kabi. Em relação à economia de Kuwait,
produtos industriais importantes são , petroquímica, cimento,
construção naval e reparação, dessalinização de água,
processamento de alimentos, materiais de construção. Produtos



agrícolas importantes são peixe. As commodities de exportação
mais importantes são óleo e produtos refinados, fertilizantes e
os parceiros de exportação mais importantes são Coreia do Sul
16,8%, China 14,4%, Japão 9,6%, Índia 9,2%, US 7,5%,
Singapura 5,6% (2016 ). As commodities de importação mais
importantes são alimentos, materiais de construção, veículos e
peças, vestuário e os parceiros de importação mais importantes
são China 14,1%, US 11,9%, Emirados Árabes Unidos 8,3%,
Japão 6,5%, Alemanha 6,2%, Índia 5,4%, Itália 5%, Arábia
Saudita 4,4%, Coréia do Sul 4,4% (2016 ). Quão rico é
Kuwait e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $69,700 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Kuwait
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Quirguistão

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Quirguistão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Quirguistão. Mas vamos
começar com a bandeira de país Quirguistão aqui:
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Quirguistão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Quirguistão? Vamos começar

com isso: Um país da Ásia Central, de incrível beleza natural e
orgulhosas tradições nômades, a maior parte do território do
atual Kirguizistão foi formalmente anexada ao Império Russo
em 1876. O Quirguistão organizou uma grande revolta contra o
Império Tsarista em 1916, em que quase um sexto da
população do Quirguistão foi morto. O Quirguistão tornou-se
uma república soviética em 1936 e alcançou a independência
em 1991, quando a URSS se dissolveu. Demonstrações
nacionais em 2005 e 2010 resultaram na expulsão dos dois
primeiros presidentes do Quirguistão, Askar Akaev e
Kurmanbek Bakiev. Em 2017, Almazbek Atambaev tornou-se
o primeiro presidente kirguistão a renunciar depois de cumprir
um mandato completo conforme exigido na constituição do
país. O ex-primeiro-ministro e membro do Partido Social-
Democrata do Quirguistão, Sooronbay Jeenbekov, o substituiu
depois de vencer as eleições presidenciais de outubro de 2017
que foram as mais competitivas da história do Quirguistão,
apesar de ter sido prejudicada por alegações de interferência
do governo ilícito para beneficiar Jeenbekov. O presidente
possui importantes poderes como chefe de estado, mesmo que
o primeiro-ministro supervisione o governo do Quirguistão e
selecione a maioria dos membros do gabinete. O presidente
representa o país internacionalmente e pode assinar ou vetar



leis, solicitar novas eleições e nomear juízes do Supremo
Tribunal, membros do gabinete para postagens relacionadas à
segurança ou defesa e muitos outros cargos de alto nível. As
preocupações contínuas para o Quirguistão incluem a trajetória
da democratização, corrupção endêmica, relações interétnicas
pobres,

Geografia de Quirguistão

Onde no globo é Quirguistão? A
localização deste país é Ásia Central, oeste da China, sul do
Cazaquistão. A área total de Quirguistão é 199,951 km2, da
qual 191,801 km2 é terra. Então este não é um país grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
picos da zona do topo do norte da cordilheira de Tien Shan e
vales e bacias associados abrangem todo o país. O ponto mais
baixo de Quirguistão é Kara-Daryya (Karadar'ya) 132 m, o
ponto mais alto Jengish Chokusu (Pik Pobedy) 7,439 m de. E
o clima é secos continentais a polares nas altas Montanhas Tien
Shan; subtropical no sudoeste (Vale de Fergana); Temperado
nos.

Habitantes de Quirguistão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em



Quirguistão. O número é: 5,789,122 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Quirguiz 73,2%, Uzbeque 14,6%, Russo 5,8%, Dungan
1,1%, outros 5,3% (inclui Uyghur, Tajique, Turco, Cazaque
Tártara, ucraniano, coreano, alemão) (2017 est.). Quais são os
idiomas em Quirguistão? Quirguiz (oficial) 71,4%, Uzbeque
14,4%, russo (oficial) 9%, outros 5,2% (2009 est.). E as
religiões: Muçulmano 75%, ortodoxo russo 20%, outro 5%.
Quantos anos as pessoas estão em média? 26.5 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 70.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Quirguistão? Aqui: A grande
maioria dos quirguizes vivem em áreas rurais; o assentamento
populacional mais denso é para o norte em e ao redor da
capital, Bishkek, seguido por Osh no oeste; A área do menos
densamente povoada é o leste, sudeste nas montanhas Tien
Shan. As principais áreas urbanas de Quirguistão são: Bishkek
(capital) 865,000 (2015).

Governo e Economia de Quirguistão
A cidade de Quirguistão é Bishkek e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 7 províncias ( oblustar, singular - oblus) e 2
cidades (shaarlar, singular - shaar); Batken Oblusu, Bishkek
Shaary, Chuy Oblusu (Bishkek), Jalal-Abad Oblusu, Naryn
Oblusu, Osh Oblusu, Osh Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-Kol
Oblusu (Karakol). Em relação à economia de Quirguistão,
produtos industriais importantes são maquinaria pequena de lã ,



têxteis, processamento de alimentos, cimento, sapatos,
madeira, frigoríficos, móveis, motores elétricos, ouro, metais
das terras raras. Produtos agrícolas importantes são Algodão,
batatas, legumes, uvas, frutas e bagas; ovelhas, cabras, gado,.
As commodities de exportação mais importantes são ouro,
algodão, lã, vestuário, carne; mercúrio, urânio, eletricidade;
máquinas; Sapatos e os parceiros de exportação mais
importantes são Suíça 44,9%, Cazaquistão 10,5%, Rússia
10,1%, Usbequistão 8,7%, Turquia 6,2%, China 5,5% (2016).
As commodities de importação mais importantes são petróleo e
gás, máquinas e equipamentos, produtos químicos, alimentos e
os parceiros de importação mais importantes são China 37,8%,
Rússia 20,7%, Cazaquistão 16,4% Turquia 4,9% (2016).
Quão rico é Quirguistão e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $3,700
(2017 estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 32.1% (2015 estimativa).

Mapa de Quirguistão
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Laos

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Laos. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Laos. Mas vamos começar com a
bandeira de país Laos aqui:
 

Laos - Visão geral:
O que você deve saber sobre Laos? Vamos começar com

isso: O Laos, de hoje em dia, tem raízes no antigo reino lao de
Lan Xang, estabelecido no século 14 sob o rei FA NGUM.
Durante 300 anos, Lan Xang teve influência no atual Camboja
e Tailândia, bem como em tudo o que é agora o Laos. Depois
de séculos de declínio gradual, Laos ficou sob o domínio de

http://mapsguides.com/


Sião (Tailândia) do final do século 18 até o final do século 19,
quando se tornou parte da Indochina francesa. O Tratado
Franco-Siamês de 1907 definiu a atual fronteira com Lao com
a Tailândia. Em 1975, o comunista Pathet Lao assumiu o
controle do governo, acabou com uma monarquia de seis
séculos e instituiu um rígido regime socialista alinhado ao Vietnã.
Um retorno gradual e limitado à iniciativa privada e a
liberalização das leis de investimento estrangeiro começaram
em 1988. O Laos tornou-se membro da Asean em 1997 e da
OMC em 2013.

Geografia de Laos

Onde no globo é Laos? A localização
deste país é Sudeste da Ásia, nordeste da Tailândia, a oeste do
Vietnã. A área total de Laos é 236,800 km2, da qual 230,800
km2 é terra. Então este é um país bastante grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: montanhas
principalmente acidentadas; algumas planícies e planaltos. O
ponto mais baixo de Laos é Mekong River 70 m, o ponto mais
alto Phu Bia 2,817 m de. E o clima é ; estação chuvosa (maio a
novembro); estação seca (dezembro a abril).

Habitantes de Laos



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Laos. O número é: 7,126,706 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui? Lao
53,2%, Khmou 11%, Hmong 9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%,
Makong 2,5%, Katong 2,2%, Lue 2% Akha 1,8%, outros
11,6%. Quais são os idiomas em Laos? Lao (oficial), francês,
inglês, várias línguas étnicas. E as religiões: budista 64,7%,
Christian 1,7%, nenhum 31,4%, outro / não indicado 2,1%
(2015 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 23 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
64.6 ano. Onde as pessoas vivem em Laos? Aqui: Área mais
densamente povoada está em e ao redor da capital de
Vientiane; grandes comunidades são encontradas
principalmente ao longo do rio Mekong ao longo da fronteira
sudoeste; A densidade geral é considerada uma das mais baixas
no Sudeste Asiático. As principais áreas urbanas de Laos são:
Vientiane (capital) 997,000 (2015).

Governo e Economia de Laos
A cidade de Laos é Vientiane (Viangchan) e o governo tipo

Estado comunista. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 17 províncias (khoueng, singular e plural) e 1
capital (nakhon luang, singular e plural); Ataque, Bokeo,
Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, Khammouan,
Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai, Phongsali,
Salavan, Savannakhet, Viangchan (Vientiane), Viangchan,
Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, Xiangkhouang,. Em



relação à economia de Laos, produtos industriais importantes
são mineração de aves de capoeira (cobre, estanho, ouro,
gesso); madeira, energia elétrica, processamento agrícola,
borracha, construção, vestuário, cimento, turismo. Produtos
agrícolas importantes são Batata doce, vegetais, milho, café,
cana de açúcar, tabaco, algodão, chá, amendoim, arroz;
mandioca (mandioca), búfalos de água, porcos, gado,. As
commodities de exportação mais importantes são Produtos de
madeira, café, eletricidade, estanho, cobre, ouro, mandioca e
os parceiros de exportação mais importantes são Tailândia
40,1%, China 28,5%, Vietnã 13,7% (2016). As commodities
de importação mais importantes são máquinas e equipamentos,
veículos, combustível, bens de consumo e os parceiros de
importação mais importantes são Tailândia 64,6%, China
16,5%, Vietnã 9,4% ( 2016). Quão rico é Laos e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $7,400 (2017 estimativa). Este é um
número bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 22% (2013 estimativa).

Mapa de Laos
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Letónia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Letónia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Letónia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Letónia aqui:
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Letónia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Letónia? Vamos começar

com isso: Várias tribos bálticas do leste se fundiram na época
medieval para formar o núcleo étnico do povo letão (8 a 12 de
século AD). A região subsequentemente ficou sob o controle
de alemães, poloneses, suecos e, finalmente, russos. Uma
república da Letônia emergiu após a Primeira Guerra Mundial,
mas foi anexada pela URSS em 1940 - uma ação nunca
reconhecida pelos EUA e muitos outros países. A Letônia
restabeleceu sua independência em 1991, após a dissolução da
União Soviética. Embora as últimas tropas russas tenham saido
em 1994, o status da minoria russa (cerca de 26% da
população) continua preocupado com Moscou. A Letónia
aderiu à OTAN e à UE na primavera de 2004; ingressou na
zona do euro em 2014 e na OCDE em 2016. Uma lei de dupla
cidadania foi adotada em 2013, facilitando a naturalização para
crianças não-cidadãs.

Geografia de Letónia

Onde no globo é Letónia? A



localização deste país é Europa Oriental, na fronteira com o
Mar Báltico, entre a Estónia e Lituânia. A área total de Letónia
é 64,589 km2, da qual 62,249 km2 é terra. Então este não é
um país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: planície baixa. O ponto mais baixo de Letónia é
Mar Báltico 0 m, o ponto mais alto Gaizina Kalns 312 m. E o
clima é marítima; húmido, invernos moderados.

Habitantes de Letónia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Letónia. O número é: 1,944,643 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? letão
61,8%, russo 25,6%, bielorrusso 3,4%, ucraniano 2,3%,
polonês 2,1%, lituano 1,2%, outros 3,6% (2016 est.). Quais
são os idiomas em Letónia? letão (oficial) 56,3%, russo 33,8%,
outros 0,6% (inclui polonês, ucraniano e bielorrusso), não
especificado 9,4%. E as religiões: Lutherano 19,6%, ortodoxo
15,3%, outro cristão 1%, outros 0,4%, não especificado
63,7% (2006). Quantos anos as pessoas estão em média? 43.6
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 74.7 ano. Onde as pessoas vivem em Letónia? Aqui:
Maior concentração de pessoas é encontrada em e ao redor do
porto e capital de Riga; pequenas aglomerações estão
espalhadas por todo o país. As principais áreas urbanas de
Letónia são: RIGA (capital) 621,000 (2015).

Governo e Economia de Letónia



A cidade de Letónia é Riga e o governo tipo república
parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 110 municípios (novadi, singular - novads) e 9 cidades. Em
relação à economia de Letónia, produtos industriais importantes
são alimentos transformados em peixe , produtos de madeira
processados, têxteis, metais processados, produtos
farmacêuticos, vagões, fibras sintéticas, eletrônicos. Produtos
agrícolas importantes são grãos, colza, batatas, vegetais; Carne
de porco, aves, leite, ovos;. As commodities de exportação
mais importantes são gêneros alimentícios, produtos de madeira
e madeira, metais, máquinas e equipamentos, têxteis e os
parceiros de exportação mais importantes são Lituânia 17,3%,
Estônia 11,5%, Rússia 11,4%, Alemanha 6,8%, Suécia 5,7%,
Reino Unido 5,3%, Polônia 5%, Dinamarca 4,4% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, bens de consumo, produtos químicos,
combustíveis, veículos e os parceiros de importação mais
importantes são Lituânia 16,9%, Alemanha 12,3%, Polônia
10,4%, Estônia 7,9%, Rússia 7,4%, Finlândia 4,3%, Holanda
4,3% (2016). Quão rico é Letónia e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $27,300 (2017 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 25.5% (2015).

Mapa de Letónia
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Líbano

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Líbano. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Líbano. Mas vamos
começar com a bandeira de país Líbano aqui:
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Líbano - Visão geral:
O que você deve saber sobre Líbano? Vamos começar

com isso: Após a Primeira Guerra Mundial, a França adquiriu
um mandato sobre a parte norte da antiga província do Império
Otomano, na Síria. O francês demarcou a região do Líbano em
1920 e concedeu essa área de independência em 1943. Desde
a independência, o país foi marcado por períodos de
turbulência política intercalados com a prosperidade construída
em sua posição de centro regional de finanças e comércio. A
guerra civil de 1975-90 do país, que resultou em cerca de 120
mil mortes, foi seguida de anos de instabilidade social e política.
O sectarismo é um elemento-chave da vida política libanesa. A
Síria vizinha historicamente influenciou a política externa do
Líbano e as políticas internas, e o seu território ocupou o
Líbano de 1976 a 2005.

Geografia de Líbano

Onde no globo é Líbano? A localização
deste país é Médio Oriente, na fronteira com o Mar



Mediterrâneo, entre Israel e Síria. A área total de Líbano é
10,400 km2, da qual 10,230 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: na planície costeira estreita; El Beqaa (Vale de Bekaa)
separa o Líbano e as Montanhas Anti-Líbano. O ponto mais
baixo de Líbano é Mediterrâneo 0 m, o ponto mais alto Qornet
es Saouda 3,088 m. E o clima é Mediterrâneo; Invernos
húmidos a frio e moderados com verões quentes e secos; as
montanhas do Líbano experimentam pesadas nevas de inverno.

Habitantes de Líbano
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Líbano. O número é: 6,229,794 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
árabe 95%, armênio 4%, outro 1%. Quais são os idiomas em
Líbano? árabe (oficial ), Francês, inglês, armênio. E as religiões:
muçulmano 54% (27% sunitas, 27% xi), cristão 40,5% (inclui
21% de católicos maronitas, 8% de ortodoxos gregos, 5% de
católicos gregos, 6,5% outros cristãos), Druze 5,6% um
número muito pequeno de judeus, bahá'ís, budistas, hindus e
mórmons. Quantos anos as pessoas estão em média? 30.5 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
77.8 ano. Onde as pessoas vivem em Líbano? Aqui: A maioria
das pessoas vive na costa do Mediterrâneo ou perto delas, e
estas mais vivem em e ao redor da capital, Beirute; As
condições de crescimento favoráveis no Vale Bekaa, no lado



sudeste das Montanhas do Líbano, atraíram agricultores e,
portanto, a área exibe uma densidade populacional menor. As
principais áreas urbanas de Líbano são: Beirut 2.226 milhões
(2015).

Governo e Economia de Líbano
A cidade de Líbano é Beirute e o governo tipo República

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 8 governorias (mohafazat, singular - mohafazah); Aakkar,
Baalbek-Hermel, Beqaa (Bekaa), Beyrouth (Beirute), Liban-
Nord (Norte do Líbano), Liban-Sud (Líbano do Sul), Mont-
Liban (Monte Líbano), Nabatiye,. Em relação à economia de
Líbano, produtos industriais importantes são bancário, turismo,
processamento de alimentos, vinho, jóias, cimento, têxteis,
produtos minerais e químicos, produtos de madeira e móveis,
refinação de petróleo, fabricação de metais. Produtos agrícolas
importantes são Cítricos, uvas, tomates, maçãs, vegetais,
batatas, azeitonas, tabaco; Ovelhas, cabras,. As commodities
de exportação mais importantes são jóias, metais comuns,
produtos químicos, bens de consumo, frutas e vegetais, tabaco,
minerais de construção, máquinas e aparelhagem de energia
elétrica, fibras têxteis, pape e os parceiros de exportação mais
importantes são África do Sul 21,1%, Arábia Saudita 9%,
Emirados Árabes Unidos 8%, Síria 6,7%, Iraque 5,4% (2016).
As commodities de importação mais importantes são produtos
petrolíferos, automóveis, medicamentos , vestuário, carne e
animais vivos, bens de consumo, papel, tecidos, tabaco,
máquinas e equipamentos elétricos, produtos químicos e os
parceiros de importação mais importantes são China 11,2%,



Itália 7,5%, US 6,3%, Alemanha 6,2%, Grécia 5,7%, Egito
4,1% (2016). Quão rico é Líbano e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $19,500 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 28.6% (2004 estimativa).

Mapa de Líbano
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Lesoto

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Lesoto. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Lesoto. Mas vamos
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começar com a bandeira de país Lesoto aqui:
 

Lesoto - Visão geral:
O que você deve saber sobre Lesoto? Vamos começar

com isso: Basutoland foi renomeado o Reino do Lesotho após
a independência do Reino Unido em 1966. O Partido Nacional
Basutho governou o país durante as duas primeiras décadas. O
rei Moshoeshoe foi exilado em 1990, mas retornou ao Lesoto
em 1992 e foi reintegrado em 1995 e posteriormente sucedido
por seu filho, o rei Letsie III, em 1996. O governo
constitucional foi restaurado em 1993, após sete anos de
governo militar. Em 1998, protestos violentos e um motim
militar após uma disputa levaram a uma breve, mas sangrenta
intervenção das forças militares da África do Sul e do
Batswana sob a égide da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral. As reformas constitucionais subseqüentes
restauraram a estabilidade política relativa. Foram realizadas
eleições parlamentares pacíficas em 2002, mas as eleições da
Assembléia Nacional em 2007 foram muito contestadas e as
partes prejudicadas contestaram como a lei eleitoral foi
aplicada para atribuir lugares proporcionais na Assembléia. Em
2012, as eleições competitivas envolvendo 18 partidos viram o
primeiro-ministro Motsoahae Thomas Thabane formar um
governo de coalizão - o primeiro na história do país - que
expulsou o titular de 14 anos, Pakalitha Mosisili, que transferiu
o poder pacificamente no mês seguinte. Mosisili voltou ao



poder em eleições instantâneas em fevereiro de 2015 após o
colapso do governo de coalizão de Thabane e uma suposta
tentativa de golpe militar. A história de S - que expulso o titular
de 14 anos, Pakalitha Mosisili, que transferiu o poder
pacificamente no mês seguinte. Mosisili voltou ao poder em
eleições instantâneas em fevereiro de 2015 após o colapso do
governo de coalizão de Thabane e uma suposta tentativa de
golpe militar. A história de S - que expulso o titular de 14 anos,
Pakalitha Mosisili, que transferiu o poder pacificamente no mês
seguinte. Mosisili voltou ao poder em eleições instantâneas em
fevereiro de 2015 após o colapso do governo de coalizão de
Thabane e uma suposta tentativa de golpe militar.

Geografia de Lesoto

Onde no globo é Lesoto? A
localização deste país é África do Sul, um enclave da África do
Sul. A área total de Lesoto é 30,355 km2, da qual 30,355 km2

é terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: maior parte das
terras altas com planaltos, colinas e montanhas. O ponto mais
baixo de Lesoto é junção dos rios Orange e Makhaleng 1.400
m, o ponto mais alto Thabana Ntlenyana 3.482 m de. E o clima
é temperado; Invernos frios para frio e seco; Verões quentes e



úmidos na.

Habitantes de Lesoto
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Lesoto. O número é: 1,958,042. Então, muitas pessoas não
moram aqui. Quem mora aqui? Sotho 99,7%, europeus,
asiáticos e outros 0,3%. Quais são os idiomas em Lesoto?
Sesotho (oficial) (sul de Sotho), inglês ( oficial), Zulu, Xhosa. E
as religiões: Cristão 80%, crenças indígenas 20%. Quantos
anos as pessoas estão em média? 24.2 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 53 ano. Onde as
pessoas vivem em Lesoto? Aqui: Densidade de população
relativamente maior na metade ocidental do país, com a capital
de Maseru e as cidades menores de Mafeteng, Teyateyaneng e
Leribe atraindo a maioria das pessoas. As principais áreas
urbanas de Lesoto são: Maseru (capital) 267,000 (2014).

Governo e Economia de Lesoto
A cidade de Lesoto é Maseru e o governo tipo monarquia

constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 distritos; Berea, Butha-Buthe, Leribe,
Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek, Mokhotlong, Qacha's
Nek, Quthing, Thaba-Tseka. Em relação à economia de
Lesoto, produtos industriais importantes são alimentos para
gado , bebidas, têxteis, vestuário, artesanato, construção,
turismo. Produtos agrícolas importantes são milho, trigo,
legumes, sorgo, cevada;. As commodities de exportação mais



importantes são fabrica (roupas, calçados), lã e mohair,
alimentos e animais vivos, eletricidade, água, diamantes e os
parceiros de exportação mais importantes são África do Sul
56,5%, US 35,4 % (2016). As commodities de importação
mais importantes são alimento; materiais de construção,
veículos, máquinas, medicamentos, produtos petrolíferos e os
parceiros de importação mais importantes são África do Sul
84,5% (2016). Quão rico é Lesoto e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $3,900 (2017 estimativa). Este é um número muito
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 57% (2016
estimativa).

Mapa de Lesoto
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Libéria

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Libéria. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Libéria. Mas vamos
começar com a bandeira de país Libéria aqui:
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Libéria - Visão geral:
O que você deve saber sobre Libéria? Vamos começar

com isso: O estabelecimento de escravos libertos dos EUA no
que hoje é Liberia começou em 1822; Em 1847, os americo-
liberianos conseguiram estabelecer uma república. William
Tubman, presidente de 1944-71, fez muito para promover o
investimento estrangeiro e para colmatar as lacunas
econômicas, sociais e políticas entre os descendentes dos
colonos originais e os habitantes do interior. Em 1980, um
golpe militar liderado por Samuel DOE inaugurou uma década
de governo autoritário. Em dezembro de 1989, Charles Taylor
lançou uma rebelião contra o regime de DOE que levou a uma
guerra civil prolongada em que o DOE foi morto. Um período
de paz relativa em 1997 permitiu uma eleição que levou Taylor
ao poder, mas os principais combates foram retomados em
2000. Um acordo de paz de agosto de 2003 encerrou a guerra
e provocou a demissão do ex-presidente Charles Taylor, que
foi condenado pelo Tribunal Especial apoiado pela ONU para
a Serra Leoa em Haia por seu envolvimento na guerra civil da
Serra Leoa. Após dois anos de governo por um governo de
transição, eleições democráticas no final de 2005 trouxeram o
presidente Ellen Johnson Sirleaf ao poder. Posteriormente
ganhou a reeleição em 2011, mas foi desafiada a reconstruir a
economia da Libéria, particularmente na sequência da epidemia
de Ebola 2014-15, e reconciliar uma nação ainda em
recuperação de 14 anos de luta. Em julho de 2016, a ONU



entregou a responsabilidade da manutenção da paz à Libéria e
reduziu a presença das tropas da ONU, que agora atende um
papel de apoio. Os limites do mandato constitucional
impediram o presidente Johnson Sirleaf de concorrer à
reeleição. As eleições presidenciais de segunda volta de
novembro de 2017 foram interrompidas na pendência de uma
decisão sobre alegações de fraude.

Geografia de Libéria

Onde no globo é Libéria? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre a Costa do Marfim e a Serra
Leoa. A área total de Libéria é 111,369 km2, da qual 96,320
km2 é terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
planos para planícies roanas ondulantes, subindo para planalto
ondulado e baixas montanhas no nordeste. O ponto mais baixo
de Libéria é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Mount
Wuteve 1,447 m. E o clima é ; quente, úmido; Invernos secos
com dias quentes e noites frias e frias; verões úmidos e
nublados com chuveiros frequentes e densos,.

Habitantes de Libéria



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Libéria. O número é: 4,689,021 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Kpelle 20,3%, Bassa 13,4%, Grebo 10%, Gio 8%, Mano
7,9%, Kru 6%, Lorma 5,1%, Kissi 4,8%, Gola 4,4%, outros
20,1% (Censo 2008). Quais são os idiomas em Libéria? Inglês
20% (oficial) cerca de 20 línguas de grupos étnicos, algumas
das quais podem ser escritas ou usadas em correspondência. E
as religiões: Cristão 85,6%, muçulmano 12,2%, tradicional
0,6%, outras 0,2%, nenhuma 1,4% (Censo de 2008). Quantos
anos as pessoas estão em média? 17.8 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 63.3 ano. Onde
as pessoas vivem em Libéria? Aqui: mais da metade da
população vive em áreas urbanas, com cerca de um terço
vivendo dentro de um raio de 80 km de Monrovia. As
principais áreas urbanas de Libéria são: Monrovia (capital)
1,264 milhões (2015).

Governo e Economia de Libéria
A cidade de Libéria é Monrovia e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 15 municípios; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand
Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa,
Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, River
Gee, Sinoe. Em relação à economia de Libéria, produtos
industriais importantes são Mineração de Timbe (minério de
ferro e ouro), processamento de borracha, processamento de



óleo de palma, diamantes. Produtos agrícolas importantes são
borracha, café, cacau, arroz, mandioca (mandioca), óleo de
palma, cana-de-açúcar, bananas; ovelhas, cabras;. As
commodities de exportação mais importantes são borracha,
madeira, ferro, diamantes, cacau, café e os parceiros de
exportação mais importantes são Polônia 18,5%, Suíça 9,7%,
Emirados Árabes Unidos 9,4%, Holanda 8,9% , Alemanha
6,1%, US 5,9%, África do Sul 5%, China 4,4%, Gana 4,2%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
combustíveis, produtos químicos, máquinas, equipamentos de
transporte, produtos manufaturados; alimentos e os parceiros
de importação mais importantes são Coreia do Sul 38,3%,
Singapura 18%, China 15,9%, Japão 10,9% (2016). Quão
rico é Libéria e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $900 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 54.1% (2014 estimativa).

Mapa de Libéria
 



Nós recomendamos
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Líbia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Líbia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Líbia. Mas vamos começar com a
bandeira de país Líbia aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
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Líbia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Líbia? Vamos começar com

isso: Os italianos suplantaram os turcos otomanos na área ao
redor de Trípoli em 1911 e não abandonaram seu domínio até
1943 quando foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. A
Líbia passou então para a administração da ONU e alcançou a
independência em 1951. Após um golpe militar de 1969, o
coronel Muammar al-Qadhafi assumiu a liderança e começou a
defender seu sistema político em casa, que era uma
combinação de socialismo e islamismo. Durante a década de
1970, Qadhafi usou receitas de petróleo para promover sua
ideologia fora da Líbia, apoiando atividades subversivas e
terroristas que incluíram o abate de duas aeronaves - uma
sobre a Escócia, outra no norte da África - e um bombardeio
de discotecas em Berlim. As sanções da ONU em 1992
isolaram Qadhafi politicamente e economicamente após os
ataques; As sanções foram levantadas em 2003, após a
aceitação da Líbia sobre a responsabilidade pelos atentados e
o acordo de compensação de reclamantes. Qadhafi também
concordou em acabar com o programa da Líbia para
desenvolver armas de destruição em massa e ele fez avanços
significativos na normalização das relações com as nações
ocidentais. As injustiças que começaram em vários países do
Oriente Médio e do Norte do país no final de 2010 entraram
em erupção nas cidades da Líbia no início de 2011. A brutal
tentativa de Qadhafi contra os manifestantes gerou uma guerra



civil que desencadeou a autorização da ONU de intervenção
aérea e naval pela comunidade internacional. Depois de meses
de batalhas de balanço entre o governo e as forças da
oposição, o regime de Qadhafi foi derrubado em meados de
2011 e substituído por um governo de transição conhecido
como Conselho Nacional de Transição (NTC). Em 2012, o
NTC entregou o poder a um parlamento eleito, o Congresso
Nacional Geral (GNC). Os eleitores escolheram um novo
parlamento para substituir o GNC em junho de 2014 - a
Câmara dos Deputados (HoR), que se mudou para a cidade de
Tobruk, no leste, depois de terem começado os combates em
Trípoli. Em outubro de 2015, a ONU negociou um acordo
entre uma ampla gama de partidos políticos e grupos sociais
líbios - conhecido como Acordo Político da Líbia (LPA). Os
membros do Diálogo político líbio, incluindo representantes da
HoR e ex-GNC, assinaram o LPA em dezembro de 2015. O
LPA pediu a formação de um governo interino de acordo
nacional ou GNA, com um Conselho de Presidência de nove
membros, o HoR , e um conselho consultivo de alto nível que a
maioria dos ex membros do GNC se juntaram. O roteiro do
LPA para uma transição de dois anos para uma nova
constituição e um governo eleito foi subseqüentemente
aprovado pela Resolução 2259 do Conselho de Segurança da
ONU, que também exortou os Estados membros a deixarem
contato oficial com instituições paralelas. Em janeiro de 2016, o
HoR votou para aprovar o LPA, incluindo o Conselho da
Presidência, ao votar contra uma disposição polêmica sobre
posições de liderança de segurança. Em março de 2016, o



Conselho da Presidência da GNA se sentou em Trípoli. Em
2016, o GNA anunciou duas vezes uma lista de ministros que
operam de fato, mas o HoR não endossou a lista ministerial.
HoR e ex-GNC-afiliados hardliners continuaram a se opor ao
GNA e dificultar a implementação do LPA. Em setembro de
2017, o Representante Especial da ONU Ghassan Salame
anunciou um novo roteiro para a reconciliação política.

Geografia de Líbia

Onde no globo é Líbia? A localização
deste país é África do Norte, na fronteira com o Mar
Mediterrâneo, entre o Egito, a Tunísia e a Argélia. A área total
de Líbia é 1,759,540 km2, da qual 1,759,540 km2 é terra.
Então, este é um país muito grande. Como podemos descrever
o terreno do país? Desta forma: principalmente estéril, planalto
para planícies ondulantes, planaltos, depressões. O ponto mais
baixo de Líbia é Sabkhat Ghuzayyil -47 m, o ponto mais alto
Bikku Bitti 2,267 m de. E o clima é Mediterrâneo ao longo da
costa; seco, extremo deserto interio.

Habitantes de Líbia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Líbia. O número é: 6,653,210 (7/2017 estimativa). Portanto,



esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
berber e árabe 97%, outros 3% (inclui gregos, malteses,
italianos, egípcios, paquistaneses, turcos, indianos e tunisianos).
Quais são os idiomas em Líbia? Árabe (oficial), italiano, inglês
(todos amplamente entendidos nas principais cidades); Berber
(Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq). E as religiões:
Muçulmano (oficial, praticamente todos os sunitas) 96,6%,
Christian 2,7%, budista 0,3%, Hindu. Quantos anos as pessoas
estão em média? 28.9 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 76.7 ano. Onde as pessoas vivem
em Líbia? Aqui: Mais de 90% da população vive ao longo a
costa mediterrânea em e entre Tripoli a oeste e Al Bayda ao
leste; O interior permanece imensamente subpoblado devido ao
Sara e à falta de superfície. As principais áreas urbanas de
Líbia são: Tripoli (capital) 1,126 milhões (2015).

Governo e Economia de Líbia
A cidade de Líbia é Tripoli (Tarabulus) e o governo tipo em

transição. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
22 distritos (shabiyat, singular - shabiyat); Al Butnan, Al Jabal
al Akhdar, Al Jabal al Gharbi, Al Jafarah, Al Jufrah, Al Kufrah,
Al Marj, Al Marqab, Al Wahat, An Nuqat al Khams, Az
Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah, Murzuq, Nalut
Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al Hayat, Wadi Ash Shati. Em
relação à economia de Líbia, produtos industriais importantes
são petróleo bovino , petroquímica, alumínio, ferro e aço,
processamento de alimentos, têxteis, artesanato, cimento.



Produtos agrícolas importantes são Trigo, cevada, azeitonas,
datas, citrinos, legumes, amendoim, soja;. As commodities de
exportação mais importantes são petróleo bruto, produtos
refinados de petróleo, gás natural, produtos químicos e os
parceiros de exportação mais importantes são Itália 24,2%,
Egito 21,1%, Espanha 9,5%, França 7,8%, Croácia 5%,
Holanda 5%, China 4,3% (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas, produtos semi-
acabados, alimentos, equipamentos de transporte, produtos de
consumo e os parceiros de importação mais importantes são
China 14,4%, Coréia do Sul 13,3%, Turquia 10,4%, Itália
5,9% (2016). Quão rico é Líbia e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $9,800 (2017 estimativa). Este é um número bastante
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Líbia
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Liechtenstein

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Liechtenstein. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Liechtenstein. Mas
vamos começar com a bandeira de país Liechtenstein aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Liechtenstein - Visão geral:
O que você deve saber sobre Liechtenstein? Vamos

começar com isso: O Principado do Liechtenstein foi
estabelecido no Sacro Império Romano em 1719. Ocupado
pelas tropas francesas e russas durante as guerras
napoleônicas, tornou-se um estado soberano em 1806 e se
juntou à Confederação Alemã em 1815. O Liechtenstein
tornou-se totalmente independente em 1866, quando a
Confederação dissolvido. Até o final da Primeira Guerra
Mundial, estava intimamente ligada à Áustria, mas a devastação
econômica causada por esse conflito forçou o Liechtenstein a
entrar em uma união monetária e monetária com a Suíça. Desde
a Segunda Guerra Mundial (em que o Liechtenstein
permaneceu neutro), os baixos impostos do país provocaram
um crescimento econômico excepcional. Em 2000, as
deficiências na supervisão da regulamentação bancária
resultaram em preocupações com o uso de instituições
financeiras por lavagem de dinheiro. Contudo,

Geografia de Liechtenstein



Onde no globo é Liechtenstein? A
localização deste país é Europa Central, entre a Áustria e a
Suíça. A área total de Liechtenstein é 160 km2, da qual 160
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
montanhosos (Alpes) com Vale do Reno no oeste terceiro. O
ponto mais baixo de Liechtenstein é Ruggeller Riet 430 m, o
ponto mais alto Vorder-Grauspitz 2.599 m. E o clima é
continental; Invernos frios e nublados com neve ou chuva
frequentes; Verões frescos a moderadamente quentes, turvos e
úmidos.

Habitantes de Liechtenstein
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Liechtenstein. O número é: 38,244 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Liechtensteiner 66%, outros 34% (2013 est.). Quais são os
idiomas em Liechtenstein? Alemão 94,5% (oficial) (Alemannic
é o dialeto principal), italiano 1,1%, outros 4,3% (2010 est.). E
as religiões: Católico Romano (oficial) 75,9%, Protestante
Reformado 6,5%, Muçulmano 5,4%, Lutherano 1,3%, outros



2,9%, nenhum 5,4%, não especificado 2,6% (2010 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 43.2 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 81.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Liechtenstein? Aqui: maioria da
população é encontrado na metade ocidental do país ao longo
do Reno Rive. As principais áreas urbanas de Liechtenstein
são: Vaduz (capital) 5.000 (2014).

Governo e Economia de Liechtenstein
A cidade de Liechtenstein é Vaduz e o governo tipo

monarquia constitucional. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 11 comunas (Gemeinden, singular -
Gemeinde); Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken,
Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz,.
Em relação à economia de Liechtenstein, produtos industriais
importantes são eletrônicos, fabricação de metais, produtos
odontológicos, cerâmicas, produtos farmacêuticos, produtos
alimentícios, instrumentos de precisão, turismo, instrumentos
ópticos. Produtos agrícolas importantes são Trigo, cevada,
milho, batatas; pecuária, produtos lácteos. As commodities de
exportação mais importantes são máquinas especializadas
pequenas, conectores para áudio e vídeo, peças para veículos
automóveis, produtos odontológicos, ferragens, alimentos
preparados , equipamentos eletrônicos, produtos ópticos,
produtos e os parceiros de exportação mais importantes são
desconhecido. As commodities de importação mais importantes
são agrícolas, matérias-primas, produtos energéticos, máquinas,



produtos metálicos, têxteis, alimentos, veículos motorizados e
os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Liechtenstein e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $139,100 (2009 estimativa). Então, as pessoas
são extremamente ricas em média aqui. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Liechtenstein
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Lituânia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Lituânia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Lituânia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Lituânia aqui:
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Lituânia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Lituânia? Vamos começar

com isso: As terras lituanas foram unidas sob Mindaugas em
1236; Ao longo do próximo século, através de alianças e
conquistas, a Lituânia estendeu seu território para incluir a
maioria da atual Bielorrússia e Ucrânia. No final do século 14, a
Lituânia era o maior estado da Europa. Uma aliança com a
Polônia em 1386 levou os dois países a uma união através da
pessoa de um governante comum. Em 1569, a Lituânia e a
Polônia formalmente unidas em um único estado duplo, a
Commonwealth polonês-lituana. Esta entidade sobreviveu até
1795, quando seus restos foram divididos pelos países vizinhos.
A Lituânia recuperou sua independência após a Primeira Guerra
Mundial, mas foi anexada pela URSS em 1940 - uma ação
nunca reconhecida pelos EUA e muitos outros países. Em 11
de março de 1990, a Lituânia tornou-se a primeira das
repúblicas soviéticas a declarar sua independência, mas
Moscou não reconheceu esta proclamação até setembro de
1991 (após o golpe abortado em Moscou). As últimas tropas
russas retiraram-se em 1993. Lituânia posteriormente
reestruturou sua economia para integração nas instituições da
Europa Ocidental; juntou a OTAN e a UE na primavera de
2004. Em 2015, a Lituânia aderiu à zona euro.

Geografia de Lituânia



Onde no globo é Lituânia? A
localização deste país é Europa Oriental, na fronteira com o
Mar Báltico, entre a Letónia ea Rússia, a oeste da Bielorrússia.
A área total de Lituânia é 65,300 km2, da qual 62,680 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: , muitos lagos
pequenos e dispersos, solo fértil. O ponto mais baixo de
Lituânia é Mar Báltico 0 m, o ponto mais alto Aukstojas 294 m
de. E o clima é de transição, entre marítima e continental;
Invernos úmidos, moderados e verões.

Habitantes de Lituânia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Lituânia. O número é: 2,823,859 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
lituano 84.1%, polonês 6.6%, russo 5.8%, bielorrusso 1.2%,
outro 1.1%, não especificado 1.2% (2011 est.). Quais são os
idiomas em Lituânia? Lituano (oficial) 82%, russo 8%, polonês
5,6%, outros 0,9%, não especificado 3,5% (2011 est.). E as
religiões: Católico Romano 77,2%, ortodoxo russo 4,1%,
Antigo Believer 0,8%, Evangélico Lutherano 0,6%, Evangélico



Reformista 0,2 %, outros (incluindo muçulmanos sunitas,
judeus, católicos gregos e karaítas) 0,8%, nenhum 6,1%, não
especificado 10,1% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 43.7 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 75 ano. Onde as pessoas vivem em
Lituânia? Aqui: distribuição bastante uniforme da população em
todo o país, mas concentrações um pouco maiores nas cidades
do sul de Vilnius e Kaunas, e do porto ocidental de Klaipeda.
As principais áreas urbanas de Lituânia são: Vilnius (capital)
517,000 (2015).

Governo e Economia de Lituânia
A cidade de Lituânia é Vilnius e o governo tipo republica

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 60 municípios (savivaldybe, singular -
savivaldybe); Akmene, Alytaus Miestas, Alytus, Anksciai,
Birstono, Birzai, Druskininkai, Elektrenai, Ignalina, Jonava,
Joniskis, Jurbarkas, Kaisiadorys, Kalvarijos, Kauno Miestas,
Kaunas, Kazlu Rudos, Kedainiai, Kelme, Klaipedos Miestas,
Klaipeda, Kretinga, Kupiskis, Lazdijai, Marijampole,
Mazeikiai, Moletai, Neringa, Pagegiai, Pakruojis, Palangos
Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys, Pasvalys, Plunge,
Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo, Rokiskis, Sakiai,
Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Sila, Silute, Sirvintos ,
Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai, Trakai, Ukmerge,
Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas, Vilnius, Visaginas,
Zarasai. Em relação à economia de Lituânia, produtos



industriais importantes são máquinas-ferramentas para cortar
metais, motores elétricos, televisores, geladeiras e freezers,
refinação de petróleo, construção naval (pequenos navios),
móveis, têxteis, processamento de alimentos, fertilizantes,
máquinas agrícolas, equipamentos ópticos, lasers, componentes
eletrônicos, computadores, jóias âmbar, informações
tecnologia, desenvolvimento de jogos de vídeo,
desenvolvimento de aplicativos / software, biotecnologia.
Produtos agrícolas importantes são Grãos, batatas, beterrabas,
linho, vegetais; carne, leite, ovos, carne de porco, queijo; peixe.
As commodities de exportação mais importantes são
combustível refinado, máquinas e equipamentos, produtos
químicos, têxteis, alimentos, plásticos e os parceiros de
exportação mais importantes são Rússia 13,5%, Letônia 9,9%,
Polônia 9,1%, Alemanha 7,7%, Estônia 5,3%, 5,2% na Suécia,
4,8%, Reino Unido 4,3% (2016). As commodities de
importação mais importantes são petróleo, gás natural,
máquinas e equipamentos, equipamentos de transporte,
produtos químicos, têxteis e vestuário, metais e os parceiros de
importação mais importantes são Rússia 14,4%, Alemanha
12,1%, Polônia 10,8%, Letônia 8 %, Itália 5,4%, Holanda
4,8%, Suécia 4,4% (2016). Quão rico é Lituânia e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $31,900 (2017 estimativa). Isso significa
que os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da



linha de pobreza: 22.2% (2015 estimativa).
Mapa de Lituânia
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Luxemburgo

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Luxemburgo. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Luxemburgo. Mas vamos
começar com a bandeira de país Luxemburgo aqui:
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Luxemburgo - Visão geral:
O que você deve saber sobre Luxemburgo? Vamos

começar com isso: Fundada em 963, o Luxemburgo tornou-se
um grande duque em 1815 e um estado independente sob os
Países Baixos. Perdeu mais de metade do seu território para a
Bélgica em 1839, mas ganhou uma maior autonomia. Em 1867,
o Luxemburgo alcançou total independência sob a condição de
que promete neutralidade perpétua. Excedido pela Alemanha
em ambas as guerras mundiais, encerrou sua neutralidade em
1948 quando entrou na União Aduaneira do Benelux e quando
se juntou à OTAN no ano seguinte. Em 1957, o Luxemburgo
tornou-se um dos seis países fundadores da CEE (mais tarde a
UE), e em 1999 juntou-se à zona monetária do euro.

Geografia de Luxemburgo

Onde no globo é Luxemburgo? A
localização deste país é Europa Ocidental, entre a França e a
Alemanha. A área total de Luxemburgo é 2,586 km2, da qual
2,586 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como



podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente suportes suaves com vales largos e rasos; terras
altas ligeiramente montanhosas no norte; inclinação íngreme até
a planície de inundação do Mosela no sudeste. O ponto mais
baixo de Luxemburgo é Rio Mosela 133 m, o ponto mais alto
Buurgappatz 559 m. E o clima é modificados continental com
invernos suaves, verões frescos.

Habitantes de Luxemburgo
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Luxemburgo. O número é: 594,130 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Luxemburguês 53,3%, português 16,2%, francês 7,2%, italiano
3,5%, belga 3,4%, alemão 2,2%, britânico 1,1%, outros
13,2%. Quais são os idiomas em Luxemburgo? Luxemburguês
(língua administrativa e judicial oficial e língua nacional (língua
inglesa falada) 55,8%, portugueses 15,7%, francês (língua
oficial administrativa, judicial e legislativa) 12,1%, alemão
(língua oficial administrativa e judicial) 3,1%, italiano 2,9% ,
Inglês 2,1%, outros 8,4% (2011 est.). E as religiões: Cristão
(predominantemente católico romano) 70,4%, muçulmano
2,3%, outro (inclui religiões budistas, folclóricas, hindus,
judeus) 0,5%, nenhum 26,8% (2010 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 39.3 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 82.3 ano. Onde as pessoas
vivem em Luxemburgo? Aqui: maioria das pessoas vive no sul,



ou perto da fronteira com a França. As principais áreas urbanas
de Luxemburgo são: Luxemburgo (capital) 107.000 (2014).

Governo e Economia de Luxemburgo
A cidade de Luxemburgo é Luxemburgo e o governo tipo

monarquia constitucional. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 12 cantões (cantões, cantões singulares);
Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette,
Grevenmacher, Luxemburgo, Mersch, Redange, Remich,
Vianden, Wiltz. Em relação à economia de Luxemburgo,
produtos industriais importantes são bancários e financeiros,
construção, serviços imobiliários, ferro, metais e aço, tecnologia
da informação, telecomunicações, transporte de carga e
logística, produtos químicos, engenharia, pneus, vidro, alumínio,
turismo, biotecnologia. Produtos agrícolas importantes são
uvas, cevada, aveia, batatas, trigo, frutas; produtos lácteos e
pecuários serviços. As commodities de exportação mais
importantes são máquinas e equipamentos , produtos de aço,
produtos químicos, produtos de borracha, vidro e os parceiros
de exportação mais importantes são Alemanha 23,1%, Bélgica
16,6%, França 15,4%, Holanda 5,1% (2016). As commodities
de importação mais importantes são aviões comerciais,
minerais, produtos químicos, metais, alimentos, bens de
consumo de luxo e os parceiros de importação mais
importantes são Bélgica 29,4%, Alemanha 24,3%, França
10,3%, US 7%, China 5,8%, Holanda 4,3%, México 4,3%
(2016). Quão rico é Luxemburgo e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $109,100 (2017 estimativa). Então, as pessoas são



extremamente ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Luxemburgo
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Macau - Visão geral:
O que você deve saber sobre Macau? Vamos começar

com isso: Colonizado pelo Português na Século XVI, Macau
foi o primeiro assentamento europeu no Extremo Oriente. De
acordo com um acordo assinado pela China e Portugal em 13
de abril de 1987, Macau tornou-se a Região Administrativa
Especial de Macau da República Popular da China em 20 de
dezembro de 1999. Neste acordo, a China prometeu que, sob
a fórmula "um país, dois sistemas" , O sistema político e
econômico da China não seria imposto a Macau e que Macau
desfrutaria de um "alto grau de autonomia" em todos os
assuntos, exceto no exterior e na defesa, nos próximos 50
anos.

Geografia de Macau

Onde no globo é Macau? A
localização deste país é Ásia Oriental, na fronteira com o Mar
da China Meridional e com a China. A área total de Macau é
28.2 km2, da qual 28.2 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta



forma: geralmente planos. O ponto mais baixo de Macau é Sul
do Mar da China 0 m, o ponto mais alto Alto Coloane 172 m
População. E o clima é subtropical; marinho com invernos frios,
verões quentes.

Habitantes de Macau
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Macau. O número é: 601,969 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Chinês
88,7%, português 1,1%, misturado 1,1%, outros 9,2% (inclui
macanês - misturado Origem dos portugueses e da Ásia) (2016
est.). Quais são os idiomas em Macau? Cantoneses 80,1%,
Mandarín 5,5%, outros dialetos chineses 5,3%, Tagalog 3%,
Inglês 2,8%, Português 0,6%, outros 2,8%. E as religiões:
Budistas 50%, Católicos Romanos 15%, nenhum ou outros
35% (1997 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
39.3 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 84.6 ano. Onde as pessoas vivem em
Macau? Aqui: população equitativamente distribuída. As
principais áreas urbanas de Macau são: desconhecido.

Governo e Economia de Macau
A cidade de Macau é desconhecido e o governo tipo

democracia presidencial limitada; uma região administrativa
especial da República Popular da China. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - nenhuma (região
administrativa especial da República Popular da China). Em



relação à economia de Macau, produtos industriais importantes
são turismo, jogos de azar, vestuário, têxteis, eletrônicos,
calçados, brinquedos. Produtos agrícolas importantes são
apenas 2% da área terrestre é cultivada, principalmente por
cultivadores de vegetais; A pesca, principalmente para
crustáceos, é importante; algumas das capturas é exportado
para Hong Kong. As commodities de exportação mais
importantes são vestuário, têxteis, calçados, brinquedos,
eletrônicos, máquinas e peças de e os parceiros de exportação
mais importantes são Hong Kong 64,1%, China 20,2% (2016).
As commodities de importação mais importantes são matérias-
primas e produtos semi-manufaturados, bens de consumo
(alimentos, bebidas, tabaco, vestuário e calçado, veículos
motorizados), bens de capital, combustíveis minerais e óleos e
os parceiros de importação mais importantes são China 36,7%,
Hong Kong 8,6%, Itália 7,9%, Suíça 7,6%, França 7,4%,
Japão 6,3%, US 5,8% (2016). Quão rico é Macau e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $114,400 (2017 estimativa). Então, as
pessoas são extremamente ricas em média aqui. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Macau
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República da Macedónia - Visão geral:
O que você deve saber sobre República da Macedónia?

Vamos começar com isso: A Macedônia ganhou sua
independência pacificamente da Iugoslávia em 1991. A objeção
grega ao nome da Macedônia, insistindo que isso implica
pretensões territoriais para a província do norte do país, com o
mesmo nome, e o retrocesso democrático impediu o
movimento do país em direção à integração euro-atlântica.
Imediatamente após a independência da Macedônia, a Grécia
procurou bloquear os esforços da Macedônia para conquistar a
adesão da ONU se o nome "Macedonia" fosse usado. A
Macedônia foi finalmente admitida na ONU em 1993 como "A
ex-República jugoslava da Macedônia" e, ao mesmo tempo,
concordou com as negociações patrocinadas pela ONU sobre
a disputa do nome. Em 1995, a Grécia levantou um embargo
comercial de 20 meses e os dois países concordaram em
normalizar as relações, mas a questão do nome permaneceu
sem solução e as negociações para uma solução estão em
andamento. Desde 2004, os EUA e mais de 130 outras nações
reconheceram a Macedônia pelo seu nome constitucional, a
República da Macedônia. As queixas albanesas étnicas sobre
as desigualdades políticas e econômicas percebidas entraram
em uma insurgência em 2001, que eventualmente levou ao
Acordo Marco de Ohrid negociado internacionalmente (OFA),
que encerrou a luta e estabeleceu diretrizes para emendas



constitucionais e a criação de novas leis que reforçaram os
direitos de minorias. Entretanto, as relações entre macedônios
étnicos e albaneses são frágeis. Uma crise política de quase três
anos que engoliu a Macedônia finalmente terminou em junho de
2017, após um período de formação de governo de seis meses
após uma eleição legislativa precoce intimamente disputada em
dezembro de 2016. A crise começou após as eleições
legislativas e presidenciais de 2014, e aumentou em 2015
quando o partido da oposição começou a divulgar conteúdos
eletrônicos que alegava que mostrava corrupção generalizada
do governo. Embora a Macedônia tenha se tornado um
candidato da UE em 2005, o país ainda enfrenta desafios,
incluindo a superação da crise política, implementando
plenamente a OFA, resolvendo a disputa de nomes notável
com a Grécia, melhorando as relações com a Bulgária,
impedindo o retrocesso democrático e estimulando o
crescimento econômico e o desenvolvimento. Na Cúpula da
OTAN de 2008 em Bucareste, na Romênia, os Aliados
concordaram que a Macedônia seria convidada a se juntar à
Aliança assim que uma resolução mutuamente aceitável da
disputa do nome fosse alcançada com a Grécia. o país ainda
enfrenta desafios, incluindo a superação da crise política,
implementando plenamente a OFA, resolvendo a disputa de
nomes notável com a Grécia, melhorando as relações com a
Bulgária, impedindo o retrocesso democrático e estimulando o
crescimento econômico e o desenvolvimento. Na Cúpula da
OTAN de 2008 em Bucareste, na Romênia, os Aliados
concordaram que a Macedônia seria convidada a se juntar à



Aliança assim que uma resolução mutuamente aceitável da
disputa do nome fosse alcançada com a Grécia. o país ainda
enfrenta desafios, incluindo a superação da crise política,
implementando plenamente a OFA, resolvendo a disputa de
nomes notável com a Grécia, melhorando as relações com a
Bulgária, impedindo o retrocesso democrático e estimulando o
crescimento econômico e o desenvolvimento. Na Cúpula da
OTAN de 2008 em Bucareste, na Romênia, os Aliados
concordaram que a Macedônia seria convidada a se juntar à
Aliança assim que uma resolução mutuamente aceitável da
disputa do nome fosse alcançada com a Grécia.

Geografia de República da Macedónia

Onde no globo é República da
Macedónia? A localização deste país é Europa do Sudeste, ao
norte da Grécia. A área total de República da Macedónia é
25,713 km2, da qual 25,433 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: montanhosas com bacias e vales profundos; Três
grandes lagos, cada um dividido por uma linha de fronteira; país
dividido pela Vardar Rive. O ponto mais baixo de República da
Macedónia é Rio Vardar 50 m, o ponto mais alto Golem Korab



(Maja e Korabit) 2,764 m. E o clima é verões quentes e secos
e outono; Invernos relativamente frio com fortes nevascas.

Habitantes de República da Macedónia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

República da Macedónia. O número é: 2,103,721 (7/2017
estimativa). Portanto, esta não é uma população muito grande.
Quem mora aqui? Macedônio 64,2%, albanês 25,2%, turco
3,9%, romeno 2,7%, serb 1,8%, outro 2,2% (2002 est.).
Quais são os idiomas em República da Macedónia?
Macedônio (oficial) 66,5%, albanês 25,1%, turco 3,5%,
romeno 1,9%, sérvio 1,2% , outros 1,8% (2002 est.). E as
religiões: Macedônios Ortodoxos 64,8%, muçulmanos 33,3%,
outros cristãos 0,4%, outros e não especificados 1,5% (2002
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 37.9 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
76.4 ano. Onde as pessoas vivem em República da
Macedónia? Aqui: uma distribuição bastante uniforme durante a
maioria dos país, com áreas urbanas atraindo populações
maiores e mais densas. As principais áreas urbanas de
República da Macedónia são: Skopje (capital) 503,000
(2015).

Governo e Economia de República da Macedónia
A cidade de República da Macedónia é Skopje e o

governo tipo república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 70 municípios (opstini, singular -



opstina) e 1 cidade (graduação); Aracinovo, Berovo, Bitola,
Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Caska, Centar Zupa,
Cesinovo-Oblesevo, Cucer Sandevo, Debar, Debarca,
Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni,
Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Kebraki, Kavovovo,
Lozovo, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo
i Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid,
Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis,
Rankovce, Resen, Rosoman, Skopje, Sopiste, Staro
Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole,
Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica,
Vrapciste, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. Em relação à economia
de República da Macedónia, produtos industriais importantes
são processamento de alimentos, bebidas, têxteis, produtos
químicos, ferro, aço, cimento, energia, produtos farmacêuticos,
peças automotivas. Produtos agrícolas importantes são Uvas,
tabaco, vegetais, frutas; leite, ovos. As commodities de
exportação mais importantes são alimentos, bebidas, tabaco;
têxteis, produtos diversos, ferro, aço; Peças automotivas e os
parceiros de exportação mais importantes são Alemanha
40,9%, Kosovo 13,5%, Sérvia 7,7%, Bulgária 4,5% (2016).
As commodities de importação mais importantes são máquinas
e equipamentos, automóveis, produtos químicos, combustíveis,
produtos alimentares e os parceiros de importação mais
importantes são Alemanha 12,2%, Reino Unido 10,7%, Sérvia
7,9%, Grécia 7,3%, China 6,2 %, Itália 5,6%, Turquia 5,1%,
Bulgária 4,6% (2016). Quão rico é República da Macedónia e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais



importante aqui é PIB per capita (PPP): $15,200 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 21.5% (2015 estimativa).

Mapa de República da Macedónia
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Madagáscar - Visão geral:
O que você deve saber sobre Madagáscar? Vamos

começar com isso: Madagáscar foi uma das últimas grandes
massas terrestres da Terra a serem colonizadas pelos humanos.
Os primeiros colonos da Indonésia atual chegaram entre 350 e
550 dC. A ilha atraiu comerciantes árabes e persas desde o
século 7 e migrantes de África chegaram em torno de 1000 dC.
Madagascar era uma fortaleza pirata no final do século XVII e
início da 18ª. séculos, e serviu como um centro de comércio de
escravos no século XIX. Do século 16 até o final do século 19,
um reino nativo de Merina dominou muito de Madagascar. A
ilha foi conquistada pelos franceses em 1896, que fez uma
colônia; a independência foi recuperada em 1960. Durante
1992-93, realizaram-se eleições presidenciais e nacionais
gratuitas que terminaram 17 anos de regra de partido único. Em
1997, na segunda corrida presidencial, Didier Ratsiraka, líder
nas décadas de 1970 e 1980, foi devolvido à presidência. A
eleição presidencial de 2001 foi contestada entre os seguidores
de Didier Ratsiraka e Marc Ravalomanana, quase causando a
separação da metade do país. Em abril de 2002, o Supremo
Tribunal Constitucional anunciou Ravalomanana o vencedor.
Ravalomanana ganhou um segundo mandato em 2006, mas,
após os protestos em 2009, entregou o poder aos militares, o
que conferiu a presidência ao prefeito de Antananarivo, Andry
Rajoelina, no que equivalia a um golpe de estado. Após um



longo processo de mediação liderado pela Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral, Madagascar realizou
eleições presidenciais e parlamentares apoiadas pela ONU em
2013. O ex-ministro das Finanças de facto, Hery
Rajaonarimampianina, ganhou eleições em segunda-feira em
dezembro de 2013 e foi inaugurado em janeiro de 2014. A
eleição presidencial de 2001 foi contestada entre os seguidores
de Didier Ratsiraka e Marc Ravalomanana, quase causando a
separação da metade do país. Em abril de 2002, o Supremo
Tribunal Constitucional anunciou Ravalomanana o vencedor.
Ravalomanana ganhou um segundo mandato em 2006, mas,
após os protestos em 2009, entregou o poder aos militares, o
que conferiu a presidência ao prefeito de Antananarivo, Andry
Rajoelina, no que equivalia a um golpe de estado. Após um
longo processo de mediação liderado pela Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral, Madagascar realizou
eleições presidenciais e parlamentares apoiadas pela ONU em
2013. O ex-ministro das Finanças de facto, Hery
Rajaonarimampianina, ganhou eleições em segunda-feira em
dezembro de 2013 e foi inaugurado em janeiro de 2014. A
eleição presidencial de 2001 foi contestada entre os seguidores
de Didier Ratsiraka e Marc Ravalomanana, quase causando a
separação da metade do país. Em abril de 2002, o Supremo
Tribunal Constitucional anunciou Ravalomanana o vencedor.
Ravalomanana ganhou um segundo mandato em 2006, mas,
após os protestos em 2009, entregou o poder aos militares, o
que conferiu a presidência ao prefeito de Antananarivo, Andry
Rajoelina, no que equivalia a um golpe de estado. Após um



longo processo de mediação liderado pela Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral, Madagascar realizou
eleições presidenciais e parlamentares apoiadas pela ONU em
2013. O ex-ministro das Finanças de facto, Hery
Rajaonarimampianina, ganhou eleições em segunda-feira em
dezembro de 2013 e foi inaugurado em janeiro de 2014. quase
causando secessão da metade do país. Em abril de 2002, o
Supremo Tribunal Constitucional anunciou Ravalomanana o
vencedor. Ravalomanana ganhou um segundo mandato em
2006, mas, após os protestos em 2009, entregou o poder aos
militares, o que conferiu a presidência ao prefeito de
Antananarivo, Andry Rajoelina, no que equivalia a um golpe de
estado. Após um longo processo de mediação liderado pela
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral,
Madagascar realizou eleições presidenciais e parlamentares
apoiadas pela ONU em 2013. O ex-ministro das Finanças de
facto, Hery Rajaonarimampianina, ganhou eleições em
segunda-feira em dezembro de 2013 e foi inaugurado em
janeiro de 2014. quase causando secessão da metade do país.
Em abril de 2002, o Supremo Tribunal Constitucional anunciou
Ravalomanana o vencedor. Ravalomanana ganhou um segundo
mandato em 2006, mas, após os protestos em 2009, entregou
o poder aos militares, o que conferiu a presidência ao prefeito
de Antananarivo, Andry Rajoelina, no que equivalia a um golpe
de estado. Após um longo processo de mediação liderado pela
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral,
Madagascar realizou eleições presidenciais e parlamentares
apoiadas pela ONU em 2013. O ex-ministro das Finanças de



facto, Hery Rajaonarimampianina, ganhou eleições em
segunda-feira em dezembro de 2013 e foi inaugurado em
janeiro de 2014. entregou o poder aos militares, o que conferiu
a presidência ao prefeito de Antananarivo, Andry Rajoelina, no
que equivalia a um golpe de estado. Após um longo processo
de mediação liderado pela Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral, Madagascar realizou eleições presidenciais e
parlamentares apoiadas pela ONU em 2013. O ex-ministro das
Finanças de facto, Hery Rajaonarimampianina, ganhou eleições
em segunda-feira em dezembro de 2013 e foi inaugurado em
janeiro de 2014. entregou o poder aos militares, o que conferiu
a presidência ao prefeito de Antananarivo, Andry Rajoelina, no
que equivalia a um golpe de estado. Após um longo processo
de mediação liderado pela Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral, Madagascar realizou eleições presidenciais e
parlamentares apoiadas pela ONU em 2013. O ex-ministro das
Finanças de facto, Hery Rajaonarimampianina, ganhou eleições
em segunda-feira em dezembro de 2013 e foi inaugurado em
janeiro de 2014.

Geografia de Madagáscar

Onde no globo é Madagáscar? A
localização deste país é África do Sul, ilha no Oceano Índico, a



leste de Moçambique. A área total de Madagáscar é 587,041
km2, da qual 581,540 km2 é terra. Então este é um país
bastante grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: planície costeira sul estreita, planalto e montanhas
em cente. O ponto mais baixo de Madagáscar é Oceano Índico
0 m, o ponto mais alto Maromokotro 2,876 m de. E o clima é
tropicais ao longo da costa, interior temperado, árido na.

Habitantes de Madagáscar
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Madagáscar. O número é: 25,054,161 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Malayo-
Indonésio (Merina e Betsileo relacionado), Cotiers
(ascendência mista africana, malayo-indonésia e árabe -
Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava), francês,
indiano, crioulo, comorão. Quais são os idiomas em
Madagáscar? francês (oficial), malgaxe (oficial), inglês. E as
religiões: Cristão, religioso indígena, muçulmano. Quantos anos
as pessoas estão em média? 19.7 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 66.3 ano. Onde as
pessoas vivem em Madagáscar? Aqui: maioria da população
vive na metade leste da ilha; O agrupamento significativo é
encontrado nas terras altas centrais e na costa leste. As
principais áreas urbanas de Madagáscar são: Antananarivo
(capital) 2,61 milhões (2015).

Governo e Economia de Madagáscar



A cidade de Madagáscar é Antananarivo e o governo tipo
República semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 6 províncias (faritany); Antananarivo,
Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara. Em
relação à economia de Madagáscar, produtos industriais
importantes são processamento de carne, frutos do mar, sabão,
cerveja, couro, açúcar, têxteis, produtos de vidro, cimento,
planta de montagem de automóveis, papel, petróleo, turismo,
mineração. Produtos agrícolas importantes são Café, baunilha,
cana-de-açúcar, cravo-da-índia, cacau, arroz, mandioca
(mandioca), feijão, banana, amendoim; produtos de pecuária.
As commodities de exportação mais importantes são café,
baunilha, marisco, açúcar, roupas, cromita, produtos
petrolíferos e os parceiros de exportação mais importantes são
França 23,5%, US 12,8%, Alemanha 8,3%, China 6,3%,
Japão 5%, Holanda 4,3%, Coréia do Sul 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são bens de
capital, petróleo, bens de consumo, alimentos e os parceiros de
importação mais importantes são China 21,2%, França 6,9%,
Índia 6,5%, Emirados Árabes Unidos 5,6%, Arábia Saudita
5%, África do Sul 5% (2016). Quão rico é Madagáscar e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $1,600 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 70.7% (2012 estimativa).



Mapa de Madagáscar
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visão geral e o mapa detalhado de Malawi. Mas vamos
começar com a bandeira de país Malawi aqui:
 

Malawi - Visão geral:
O que você deve saber sobre Malawi? Vamos começar

com isso: Fundada em 1891, o protetorado britânico de
Nyasaland tornou-se na nação independente do Malawi em
1964. Após três décadas de regra do partido único sob o
presidente Hastings Kamuzu Banda, o país realizou eleições
presidenciais e parlamentares multipartidárias em 1994, sob
uma constituição provisória que entrou em efeito total no ano
seguinte. O presidente Bingu wa Mutharika, eleito em 2004,
depois de uma tentativa fracassada do presidente anterior de
alterar a constituição para permitir outro termo, lutou para
afirmar sua autoridade contra seu antecessor e posteriormente
iniciou seu próprio partido, o Partido Democrático Progressista
em 2005. Mutharika foi reeleito para um segundo mandato em
2009. Ele supervisionou algumas melhorias econômicas em seu
primeiro mandato, mas foi acusado de má gestão econômica e
de governança pobre em seu segundo mandato. Ele morreu
abruptamente em 2012 e foi sucedido pela vice-presidente,
Joyce Banda, que já havia começado seu próprio partido, o
Partido do Povo. O irmão de Mutharika, Peter Mutharika,
derrotou Banda nas eleições de 2014. O crescimento da
população, o aumento da pressão sobre as terras agrícolas, a
corrupção e o flagelo do HIV / AIDS representam problemas



importantes para o Malawi.
Geografia de Malawi

Onde no globo é Malawi? A
localização deste país é África do Sul, a leste da Zâmbia, oeste
e norte de Moçambique. A área total de Malawi é 118,484
km2, da qual 94,080 km2 é terra. Então este não é um país
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: planalto alongado e alongado com planícies onduladas,
colinas arredondadas, algumas montanhas. O ponto mais baixo
de Malawi é junção do rio Shire e fronteira internacional com
Moçambique 37 m, o ponto mais alto Sapitwa (Monte Mlanje)
3. 002 m de. E o clima é subtropicais; estação chuvosa
(novembro a maio); estação seca (maio a novembro).

Habitantes de Malawi
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Malawi. O número é: 19,196,246. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Chewa 35,1%,
Lomwe 18,9%, Yao 13,1%, Ngoni 12%, Tumbuka 9,4%,
Sena 3,5%, Tonga 1,8%, Nyanja 1%, Nkhonde 0,9% , outros
1,8% (2015-16 est.). Quais são os idiomas em Malawi? Inglês
(oficial), Chichewa (comum), Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka,



Chilomwe, Chinkhonde, Chingoni, Chisena, Chitonga,
Chinyakyusa, Chilambya. E as religiões: protestante 27,2%
(inclui a Igreja da África Central Presbiteriana 17,7%,
Adventista do Sétimo Dia / Batista 6,9% Anglicana 2,6%),
católica 18,4%, outros cristãos 41%, muçulmanos 12,1%,
outros 0,3%, nenhum 1% (2015-16 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 16.5 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 61.7 ano. Onde as pessoas
vivem em Malawi? Aqui: Densidade populacional é maior ao
sul do lago Nyasa. As principais áreas urbanas de Malawi são:
Lilongwe (capital) 905,000; Blantyre-Limbe 808,000 (2015).

Governo e Economia de Malawi
A cidade de Malawi é Lilongwe e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 28 distritos; Balaka, Blantyre, Chikwawa,
Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu,
Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji, Mulanje,
Mwanza, Mzimba, Neno, Ntcheu, Nkhata Bay, Nkhotakota,
Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi Salima, Thyolo, Zomba.
Em relação à economia de Malawi, produtos industriais
importantes são tabaco, chá, açúcar, produtos de serraria,
cimento, bens de consumo. Produtos agrícolas importantes são
Tabaco, cana-de-açúcar, chá, milho, batata, batata-doce,
mandioca , tapioca), sorgo, pulsos, algodão, amendoim,
macadâmia, café; gado, cabra de. As commodities de
exportação mais importantes são tabaco 55%, legumes secos



(8,8%), açúcar (6,7%), chá (5,7%), algodão (2% ), amendoim,
café, soja (2015 est.) e os parceiros de exportação mais
importantes são Zimbabwe 12,9%, Moçambique 11%, Bélgica
8,2%, África do Sul 7,2%, US 6%, China 4,6%, Alemanha
4,3%, Reino Unido 4,2% (2016). As commodities de
importação mais importantes são alimentos, produtos
petrolíferos, semi-manufaturas, bens de consumo, equipamento
de transporte e os parceiros de importação mais importantes
são Sul África 20,2%, China 13,8%, Índia 10,8%, Emirados
Árabes Unidos 9,7%, Zâmbia 5,7% (2016). Quão rico é
Malawi e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $1,200 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 50.7% (2010 estimativa).

Mapa de Malawi
 





Nós recomendamos

Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Malásia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Malásia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


visão geral e o mapa detalhado de Malásia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Malásia aqui:
 

Malásia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Malásia? Vamos começar

com isso: Durante o final do século 18 e 19, a Grã-Bretanha
estabeleceu colônias e protetorados na área da atual Malásia;
Estes foram ocupados pelo Japão de 1942 a 1945. Em 1948,
os territórios britânicos na península de Malay, exceto
Singapura, formaram a Federação da Malásia, que se tornou
independente em 1957. A Malásia foi formada em 1963
quando as antigas colônias britânicas de Cingapura, como bem
como Sabah e Sarawak na costa norte de Bornéu, se juntaram
à Federação. Os primeiros anos de independência do país
foram prejudicados por uma insurgência comunista, o confronto
indonésio com a Malásia, as reivindicações filipinas com Sabah
e a retirada de Cingapura em 1965. Durante o mandato de 22
anos do primeiro-ministro Mahathir bin Mohamad (1981-
2003), A Malásia conseguiu diversificar sua economia da
dependência das exportações de matérias-primas para o
desenvolvimento da fabricação, serviços e turismo. O primeiro-
ministro Mohamed Najib bin Abdul Razak (em funções desde
abril de 2009) continuou essas políticas pró-business.

Geografia de Malásia



Onde no globo é Malásia? A
localização deste país é Ásia do Sudeste, península que faz
fronteira com a Tailândia e um terço do norte da ilha de
Bornéu, na fronteira com a Indonésia, Brunei e o Mar da China
Meridional, ao sul do Vietnã. A área total de Malásia é
329,847 km2, da qual 328,657 km2 é terra. Então este é um
país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: planícies costeiras subindo para colinas e
montanhas. O ponto mais baixo de Malásia é Oceano Índico 0
m, o ponto mais alto Gunung Kinabalu 4,095 m. E o clima é
tropical; sudoeste anual (de abril a outubro) e nordeste
(outubro a fevereiro) monções.

Habitantes de Malásia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Malásia. O número é: 31,381,992 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Bumiputera
61,7% (Malaios e povos indígenas, incluindo Orang Asli,
Dayak, Anak Negeri), chineses 20,8%, 6,2% indianos, outros
0,9%, não cidadãos 10,4% (2017 est.). Quais são os idiomas
em Malásia? Bahasa Malásia (oficial), Inglês, Chinês
(Cantonês, mandarim, hokkien, hakka, hainan, foochow), tamil,
telugu, malayalam, panjabi, tailandês. E as religiões: (oficial)



61,3%, budista 19,8%, cristão 9,2%, hindu 6,3%,
confucionismo, taoísmo e outras religiões tradicionais chinesas
1,3%, outros 0,4%, nenhum 0,8%, não especificado 1% (2010
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 28.5 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
75.2 ano. Onde as pessoas vivem em Malásia? Aqui: Uma
distribuição altamente desigual com mais de 80% da população
residente na Península Malai. As principais áreas urbanas de
Malásia são: Kuala Lumpur (capital) 6.837 milhão; Johor Bahru
912,000 (2015).

Governo e Economia de Malásia
A cidade de Malásia é Kuala Lumpur; nota - cerca de

Putrajaya é referido como um centro administrativo do governo
federal, mas não a capital; O Parlamento se reúne em Kuala
Lumpu e o governo tipo monarquia constitucional parlamentar
federal. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
13 estados (negeri-negeri, singular - negeri); Johor, Kedah,
Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis,
Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu; e 1
território federal (Wilayah Persekutuan) com 3 componentes,
Kuala Lumpur, Labuan e Putrajaya. Em relação à economia de
Malásia, produtos industriais importantes são Malásia
peninsular - processamento e fabricação de borracha e óleo de
palma, petróleo e gás natural, fabricação de luz, produtos
farmacêuticos, tecnologia médica, eletrônica e semicondutores,
processamento de madeira; Sabah - produção madeireira,



petrolífera e de gás natural; Sarawak - processamento agrícola,
produção de petróleo e gás natural, produção de madeira.
Produtos agrícolas importantes são Peninsular Malaysia - óleo
de palma, borracha, cacau, arroz; Sabah - óleo de palma,
culturas de subsistência; borracha, madeira; Sarawak - óleo de
palma, borracha, madeira; peppe. As commodities de
exportação mais importantes são Semicondutores e
equipamentos eletrônicos, óleo de palma, petróleo e gás natural
liquefeito, madeira e produtos de madeira, óleo de palma,
borracha, têxteis, produtos químicos, painéis solares de e os
parceiros de exportação mais importantes são Cingapura
14,7%, China 12,6%, US 10,3%, Japão 8,1%, Tailândia
5,7%, Hong Kong 4,8%, Índia 4,1% (2016). As commodities
de importação mais importantes são eletrônicos, máquinas,
produtos petrolíferos, plásticos, veículos, produtos siderúrgicos,
produtos químicos e os parceiros de importação mais
importantes são China 19,4%, Singapura 9,8%, Japão 7,7%,
US 7,6%, Tailândia 5,8%, Coréia do Sul 5%, Indonésia 4%
(2016). Quão rico é Malásia e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$28,900 (2017 estimativa). Isso significa que os padrões de
vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 3.8% (2009 estimativa).

Mapa de Malásia
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Maldivas

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Maldivas. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Maldivas. Mas vamos
começar com a bandeira de país Maldivas aqui:
 

Maldivas - Visão geral:
O que você deve saber sobre Maldivas? Vamos começar

com isso: Sultanato desde o século 12, as Maldivas se
tornaram um protetorado britânico em 1887. Transformou-se
uma república em 1968, três anos após a independência. O
presidente Maumoon Abdul Gayoom dominou o cenário
político das ilhas durante 30 anos, eleito para seis termos

http://mapsguides.com/


sucessivos por referendos de partido único. Após
manifestações políticas na capital masculina em agosto de
2003, Gayoom e seu governo comprometeram-se a iniciar um
processo de liberalização e reformas democráticas, incluindo
um sistema político mais representativo e liberdades políticas
ampliadas. Os partidos políticos foram legalizados em 2005.
Em junho de 2008, uma assembléia constituinte - denominada
"Majlis Especial" - finalizou uma nova constituição ratificada por
Gayoom em agosto de 2008. As primeiras eleições
presidenciais sob um sistema multi-candidato e multipartidário
foram realizada em outubro de 2008. Gayoom foi derrotado
em uma pesquisa de segunda-feira por Mohamed Nasheed, um
ativista político que havia sido preso vários anos antes pelo
regime de Gayoom. Nasheed enfrentou uma série de desafios,
incluindo o fortalecimento da democracia e o combate à
pobreza e ao abuso de drogas. No início de fevereiro de 2012,
após várias semanas de protestos de rua em resposta à sua
ordenação da prisão de um alto juiz, Nasheed demitiu a
presidência e entregou o poder ao vice-presidente Mohammed
Waheed Hassan Maniku. Em meados de 2012, uma Comissão
de Inquérito Nacional foi criada pelo governo para investigar os
eventos que levaram à renúncia da Nasheed. Embora a
comissão não tenha encontrado prova de um golpe, o relatório
recomendou o fortalecimento das instituições democráticas do
país para evitar eventos semelhantes no futuro e investigar a
alegada falta de faltas policiais durante a crise. Nasheed,
Waheed, e Abdulla Yameen funcionou nas eleições de 2013
com Yameen, finalmente, ganhando a presidência após três



rodadas de votação. Como presidente, Yameen procurou
enfraquecer as instituições democráticas, encarcerar seus
adversários políticos, restringir a imprensa e exercer controle
sobre o judiciário para fortalecer seu poder e limitar a
dissidência. As autoridades maldivas desempenharam um papel
proeminente nas discussões internacionais sobre mudanças
climáticas (devido à vulnerabilidade das ilhas ao aumento do
nível do mar).

Geografia de Maldivas

Onde no globo é Maldivas? A
localização deste país é Ásia do Sul, grupo de atóis no Oceano
Índico, sul-sudoeste da Índia. A área total de Maldivas é 298
km2, da qual 298 km2 é terra. Então este é um país pequeno.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
plano, com praias de areia branca. O ponto mais baixo de
Maldivas é Oceano Índico 0 m, o ponto mais alto 8º tee,
campo de golfe, ilha de Villingi 5 m de. E o clima é tropicais;
quente, úmido; Seco, monção do nordeste (novembro a
março); Chuvoso, monzês do sudoeste (junho a agosto).

Habitantes de Maldivas



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Maldivas. O número é: 392,709 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? índios do
sul, cingaleses, árabes. Quais são os idiomas em Maldivas?
Dhivehi (oficial, dialeto de Sinhala, roteiro derivado do árabe),
inglês (falado pela maioria dos funcionários do governo). E as
religiões: Muçulmano sunita (oficial). Quantos anos as pessoas
estão em média? 28.2 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 75.8 ano. Onde as pessoas vivem
em Maldivas? Aqui: Cerca de um terço da população vive na
capital central de Male e quase um décimo no sul da cidade de
Addu; O resto da população está espalhada por 200 ilhas do
arquipélago mais populosas.. As principais áreas urbanas de
Maldivas são: MALE (capital) 156,000 (2014).

Governo e Economia de Maldivas
A cidade de Maldivas é Masculino e o governo tipo

República Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 21 atóis administrativos (atholhuthah, singular -
atholhu); Addu, Ariatholhu Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi,
Faadhippolhu, Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi,
Huvadhuatholhu Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi,
Kolhumadulu, Maale, Maaleatholhu, Maalhosmadulu
Dhekunuburi, Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu
Dhekunuburi, Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu,
Nilandheatholhu Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi,
Thiladhunmathee Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi.



Em relação à economia de Maldivas, produtos industriais
importantes são turismo de peixe , processamento de peixe,
transporte marítimo, construção de barcos, processamento de
coco, tapetes metálicos, corda, artesanato, mineração de corais
e areia. Produtos agrícolas importantes são Cocos, milho e
batata doce;. As commodities de exportação mais importantes
são Peixe e os parceiros de exportação mais importantes são
Tailândia 33,8%, Sri Lanka 10%, EUA 8,7%, França 8,6%,
Alemanha 8,6%, Irlanda 4,9%, Itália 4,8%, Reino Unido 4,1%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
produtos petrolíferos, roupas, intermediários e bens de capital e
os parceiros de importação mais importantes são UAE 15,6%,
Singapura 14,3%, China 13,4%, Índia 12,9%, Sri Lanka 6,3%,
Malásia 5,7%, Tailândia 4,7% (2016). Quão rico é Maldivas e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $19,200 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 16% (2008 estimativa).

Mapa de Maldivas
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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geral e o mapa detalhado de Mali. Mas vamos começar com a
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Mali - Visão geral:
O que você deve saber sobre Mali? Vamos começar com

isso: A República do Sudão e o Senegal tornaram-se
independentes da França em 1960 como a Federação do Mali.
Quando o Senegal se retirou depois de apenas alguns meses, o
que anteriormente constituía a República do Sudão foi
renomeado Mali. A regra pela ditadura foi encerrada em 1991
por um golpe militar que inaugurou um período de governo
democrático. O presidente Alpha Konare ganhou as duas
primeiras eleições presidenciais democráticas do Mali em 1992
e 1997. De acordo com o limite constitucional de dois
mandatos do Mali, ele desistiu em 2002 e foi sucedido por
Amadou Toumani Toure, que foi eleito para um segundo
mandato em uma eleição de 2007 que foi amplamente julgado
como livre e justo. Os repatriados malianos da Líbia em 2011
agravaram as tensões no norte do Mali e as milícias étnicas do
Touareg se rebelaram em janeiro de 2012. Soldados de baixa e
média altura, frustrados com o mau controle da rebelião,
derrubou Toure em 22 de março. Os esforços de mediação
intensiva liderados pela Comunidade Económica dos Estados
da África Ocidental (Ecowas) retornaram o poder a uma
administração civil em abril com a nomeação do presidente
interino Dioncounda Traore. O caos pós-golpe levou a rebeldes
a expulsar as forças armadas malianas das três regiões do norte
do país e permitiram que militantes islâmicos montassem



fortalezas. Centenas de milhares de norte-malianos fugiram da
violência para o sul do Mali e países vizinhos, agravando a
escassez de alimentos regionais nas comunidades de
acolhimento. Uma intervenção militar internacional para retomar
as três regiões do norte começou em janeiro de 2013 e, no
prazo de um mês, a maior parte do norte havia sido retomada.
Em uma eleição presidencial democrática realizada em julho e
agosto de 2013, Ibrahim Boubacar Keita foi eleito presidente.

Geografia de Mali

Onde no globo é Mali? A localização
deste país é interior da África Ocidental, sudoeste da Argélia,
norte da Guiné, Costa do Marfim e Burkina Faso, a oeste de
Nige. A área total de Mali é 1,240,192 km2, da qual
1,220,190 km2 é terra. Então, este é um país muito grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
maior parte plana para rolar planícies do norte cobertas por
areia; savana no sul, colinas acidentadas no nordeste. O ponto
mais baixo de Mali é rio Senegal 23 m, o ponto mais alto
Hombori Tondo 1,155 m de. E o clima é subtropical para
árido; quente e seco (de fevereiro a junho); Chuvoso, úmido e
leve (de junho a novembro); Fresco e seco (de novembro a
fevereiro) na.



Habitantes de Mali
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Mali.

O número é: 17,885,245 (7/2017 estimativa). Portanto, esta
não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Bambara 34,1%, Fulani (Peul) 14,7%, Sarakole 10,8%,
Senufo 10,5%, Dogon 8,9%, Malinke 8,7%, Bobo 2,9%,
Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%, outro Maliano 6,1%, de membro
da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental
0,3%, outros 0,4% (2012-13 est.). Quais são os idiomas em
Mali? Francês (oficial), Bambara 46,3%, Peul / Foulfoulbe
9,4%, Dogon 7,2%, Maraka / Soninke 6,4%, Malinke 5,6%,
Sonrhai / Djerma 5,6% Minianka 4,3%, Tamacheq 3,5%,
Senoufo 2,6%, Bobo 2,1%, não especificado 0,7%, outros
6,3%. E as religiões: Muçulmanos 94,8%, Cristão 2,4%,
Animista 2%, nenhum 0,5%, não especificado 0,3% (2009
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 15.8 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
60.3 ano. Onde as pessoas vivem em Mali? Aqui: maioria
esmagadora da população vive na metade sul do país, com
maior densidade ao longo da fronteira com Burkina Faso. As
principais áreas urbanas de Mali são: Bamako (capital) 2,515
milhões (2015).

Governo e Economia de Mali
A cidade de Mali é Bamako e o governo tipo República

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 8 regiões (regiões, região singular), 1 distrito;
Distrito de Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti,
Segou, Sikasso, Tombouctou (Timbuktu); Duas novas regiões,
Menaka e Taoudenni, foram criadas no início de 2016, mas
estas ainda não foram examinadas pela US Board on
Geographic Names. Em relação à economia de Mali, produtos
industriais importantes são processamento de alimentos;
construção; mineração de fosfato e ouro. Produtos agrícolas
importantes são Algodão, milheto, arroz, milho, vegetais,
amendoim; gado, ovelha, cabra. As commodities de
exportação mais importantes são algodão, ouro, gado e os
parceiros de exportação mais importantes são Suíça 30,4%,
Índia 12,2%, Ucrânia 5,1%, China 5,1%, Burkina Faso 4,9%,
Senegal 4,3%, França 4%, África do Sul 4% (2016). As
commodities de importação mais importantes são petróleo,
máquinas e equipamentos, materiais de construção, gêneros
alimentícios, têxteis e os parceiros de importação mais
importantes são Senegal 12,2 %, China 12,2%, França 10,3%,
Benin 8,6%, Cote dIvoire 8,4% (2016). Quão rico é Mali e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,200 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 36.1% (2005 estimativa).

Mapa de Mali
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Malta

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Malta. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Malta. Mas vamos começar
com a bandeira de país Malta aqui:
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Malta - Visão geral:
O que você deve saber sobre Malta? Vamos começar com

isso: Com uma civilização que remonta a milhares de anos,
Malta possui alguns dos sites megalíticos mais antigos do
mundo. Situado no centro do Mediterrâneo, as ilhas de Malta
serviram há muito tempo como um bem estratégico militar, com
as ilhas em várias ocasiões que controlaram os fenícios,
cartagineses, gregos, romanos, do

Geografia de Malta

Onde no globo é Malta? A
localização deste país é sul da Europa, ilhas do Mar
Mediterrâneo, ao sul de Sicília (Itália). A área total de Malta é
316 km2, da qual 316 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: principalmente baixos, rochosos, planos para planícies
dissecadas; Muitas falésias costeiras. O ponto mais baixo de
Malta é Mar Mediterrâneo 0 m, o ponto mais alto Ta'Dmejrek
em Dingli Cliffs 253 m de. E o clima é Mediterrâneo; Invernos
suaves e chuvosos; Verões quentes e secos.



Habitantes de Malta
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Malta. O número é: 416,338 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Maltês
(descendentes de cartagines e fenícios antigos com elementos
fortes do italiano e outras ações do Mediterrâneo). Quais são
os idiomas em Malta? maltês (oficial) 90,1%, inglês (oficial)
6%, multilingue 3%, outros 0,9% (2005 est.). E as religiões:
católico (oficial) mais de 90% (2006 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 41.8 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 80.5 ano. Onde as pessoas
vivem em Malta? Aqui: A maior parte da população vive na
metade oriental de Malta, a maior das três ilhas habitadas.. As
principais áreas urbanas de Malta são: Valletta (capital)
197,000 (2014).

Governo e Economia de Malta
A cidade de Malta é Valletta e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 68 localidades (Il-lokalita); Attard, Balzan, Birgu, Birkirkara,
Birzebbuga, Bormla, Dingli, Fgura, Floriana, Fontana,
Ghajnsielem, Gharb, Gharghur, Ghasri, Ghaxaq, Gudja, Gzira,
Hamrun, Iklin, Imdina, Imgarr, Imqabba, Imsida, Imtarfa, Isla,
Kalkara, Kercem, Kirkop, Lija, Luqa, Marsa, Marsaskala,
Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar, Nadur, Naxxar, Paola,
Pembroke, Pieta, Qala, Qormi, Qrendi, Rabat, Rabat



(Ghawdex), Safi, San Giljan / São Julião, San Gwann / São
João, San Lawrenz / São Lourenço, Sannat, San Pawl il-Bahar
/ Baía de São Paulo, Santa Lucija / Santa Lúcia, Santa Venera /
Saint Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien, Ta 'Xbiex
Valletta, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar, Zebbug, Zebbug
(Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. Em relação à economia de Malta,
produtos industriais importantes são turismo, eletrônicos,
construção e construção de navios, construção, alimentos e
bebidas, produtos farmacêuticos, calçados, roupas, tabaco,
serviços de aviação, serviços financeiros, serviços de tecnologia
da informação. Produtos agrícolas importantes são Batatas,
couve-flor, uvas, trigo, cevada, tomates, citrinos, flores
cortadas, pimentas verdes; porco, leite, aves, ovos de. As
commodities de exportação mais importantes são máquinas e
aparelhos mecânicos ; combustíveis minerais, óleos e produtos
petrolíferos; produtos farmacêuticos; livros e jornais; aeronave /
nave espacial e peças; brinquedos, jogos e equipamentos
esportivos e os parceiros de exportação mais importantes são
US 27,3%, Alemanha 13,9%, França 8,3%, Singapura 5,6%,
Japão 5,2%, Hong Kong 4,3%, Itália 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são combustíveis
minerais, óleos e produtos; maquinaria elétrica; aeronaves /
naves espaciais e suas partes; máquinas e aparelhos mecânicos;
plástico e outros produtos semi-manufaturados; veículos e
peças e os parceiros de importação mais importantes são Itália
20,9%, Canadá 10,4%, Alemanha 6,3%, Reino Unido 5,9%,
França 4,4% (2016). Quão rico é Malta e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per



capita (PPP): $42,500 (2017 estimativa). Isso significa que as
pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 16.3% (2015 estimativa).

Mapa de Malta
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Ilhas Marshall

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Ilhas Marshall. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Ilhas Marshall. Mas
vamos começar com a bandeira de país Ilhas Marshall aqui:

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


 

Ilhas Marshall - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Marshall? Vamos

começar com isso: Depois de quase quatro décadas sob a
administração dos EUA como a parte mais oriental do
Território da ONU das Ilhas do Pacífico, as Ilhas Marshall
alcançaram a independência em 1986 sob um Pacto de
Associação Livre. As reivindicações de compensação
continuam como resultado dos testes nucleares dos EUA em
alguns dos atóis entre 1947 e 1962. As Ilhas Marshall são
anfitriões do site do teste de mísseis Reagan de Atol Kwajalein
do Exército dos EUA, uma instalação chave na rede de defesa
antimíssil dos EUA. Kwajalein também possui uma das quatro
antenas terrestres dedicadas (as outras estão na Ascensão
(Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha), Diego Garcia
(Território do Oceano Índico Britânico) e em Cabo Canaveral,
Flórida (EUA)) que ajudam no operação do sistema de
navegação do Sistema de Posicionamento Global (GPS).

Geografia de Ilhas Marshall

Onde no globo é Ilhas Marshall? A
localização deste país é Oceania, duas cadeias de ilhas
archipelágicas de 29 atóis, cada uma constituída por muitas
ilhotas pequenas e cinco ilhas individuais no Oceano Pacífico



Norte, a cerca de meio caminho entre o Havaí e a Austrália. A
área total de Ilhas Marshall é 181 km2, da qual 181 km2 é
terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: calcários e ilhas de
areia. O ponto mais baixo de Ilhas Marshall é Oceano Pacífico
0 m, o ponto mais alto Ilha Airik Centro-leste, Atol Maloelap
14 m. E o clima é tropical; quente e úmido; Época úmida de
maio a novembro; Ilhas fronteira do cinturão de tufão Baixos.

Habitantes de Ilhas Marshall
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Marshall. O número é: 74,539 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Marshallese
92.1%, Marshallese mista 5.9%, outros 2% (2006). Quais são
os idiomas em Ilhas Marshall? Marshallese (oficial) 98,2%,
outras línguas 1,8% (censo de 1999). E as religiões: Protestante
54,8%, Assembléia de Deus 25,8%, Católica Romana 8,4%,
Bukot nan Jesus 2,8%, Mórmon 2,1%, outro Cristão 3,6%,
outros 1%, nenhum 1,5% (censo de 1999). Quantos anos as
pessoas estão em média? 22.9 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 73.4 ano. Onde as pessoas
vivem em Ilhas Marshall? Aqui: maioria das pessoas vive em
clusters urbanos encontrados em muitas das ilhas do país; mais
de dois terços da população vive nos atóis de Majuro e Ebeye.
As principais áreas urbanas de Ilhas Marshall são: Majuro
(capital) 31,000 (2014).



Governo e Economia de Ilhas Marshall
A cidade de Ilhas Marshall é Majuro; nota - a capital é um

atol de 64 ilhas; Os edifícios governamentais estão alojados em
três ilhas fundidas: Djarrit, Uliga e Delap e o governo tipo
república presidencial em livre associação com os EUA. Vamos
dar uma olhada nas divisões administrativas - 24 municípios;
Ailinglaplap, Ailuk, Arno, Aur, Bikini & Kili, Ebon, Enewetak
& Ujelang, Jabat, Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro,
Maloelap, Mejit, Mili, Namdrik, Namu, Rongelap, Ujae, Utrik,
Wotho, Wotje. Em relação à economia de Ilhas Marshall,
produtos industriais importantes são copos de frango ,
processamento de atum, turismo, artigos de artesanato (de
conchas, madeira e pérolas). Produtos agrícolas importantes
são Cocos, tomates, melões, taro, frutas de pão, frutas;
Porcos,. As commodities de exportação mais importantes são
bolo de copra, óleo de coco, artesanato, e os parceiros de
exportação mais importantes são desconhecido. As
commodities de importação mais importantes são alimentos
para peixes , máquinas e equipamentos, combustíveis, bebidas,
tabaco e os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Ilhas Marshall e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $3,400 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.



Mapa de Ilhas Marshall
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Mauritânia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Mauritânia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Mauritânia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Mauritânia aqui:
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Mauritânia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Mauritânia? Vamos começar

com isso: Independente da França em 1960, a Mauritânia
anexou o terço do sul do ex-Saara espanhol (agora Sara
Ocidental) em 1976, mas renunciou depois de três anos de
incursões pela guerrilha do Polisario buscando independência
para o território. Maaouya Ould Sid Ahmed TAYA assumiu o
poder em um golpe em 1984 e governou a Mauritânia com uma
mão pesada por mais de duas décadas. Uma série de eleições
presidenciais que ele realizou foi amplamente vista como falha.
Um golpe sangrento em agosto de 2005 destituiu o presidente
TAYA e inaugurou um conselho militar que supervisionou uma
transição para o domínio democrático. O candidato
independente Sidi Ould Cheikh Abdallahi foi inaugurado em
abril de 2007 como o primeiro presidente eleito eleito livre e
razoavelmente da Mauritânia. Seu mandato terminou
prematuramente em agosto de 2008, quando uma junta militar
liderada pelo general Mohamed Ould Abdel AZIZ o depôs e
instalou um governo de conselho militar. AZIZ foi
posteriormente eleito presidente em julho de 2009 e jurado no
mês seguinte. A AZIZ sofreu lesões de um tiroteio acidental por
suas próprias tropas em outubro de 2012, mas continuou a
manter sua autoridade. Ele foi reeleito em 2014 para um
segundo e último mandato como presidente (de acordo com a
constituição atual). O país continua a experimentar tensões



étnicas entre três grandes grupos: descendentes de escravos de
língua árabe (Haratines), "brancos mouros" de língua árabe
(Bidhan) e membros de grupos étnicos sub-saharianos
principalmente originários do vale do rio Senegal (Halpulaar ,
Soninke e Wolof). A Mauritânia enfrenta uma ameaça terrorista
pela Al-Qa ' ida no Magrebe islâmico, que lançou ataques
bem-sucedidos entre 2005 e 2011. As atividades da Al-Qaeda
no Magrebe Islâmico (AQMI) e grupos similares representam
uma grave ameaça à segurança para os mauritanos e visitantes
estrangeiros. AQIM lançou uma série de ataques na Mauritânia
entre 2005 e 2011, assassinando turistas e trabalhadores
humanitários americanos e estrangeiros, atacando instalações
diplomáticas e governamentais e emboscando soldados e
gendarmes mauritanos. Uma estratégia bem sucedida contra o
terrorismo que combina o diálogo com os terroristas e as ações
militares impediu o país de novos ataques terroristas desde
2011. AQIM lançou uma série de ataques na Mauritânia entre
2005 e 2011, assassinando turistas e trabalhadores
humanitários americanos e estrangeiros, atacando instalações
diplomáticas e governamentais e emboscando soldados e
gendarmes mauritanos. Uma estratégia bem sucedida contra o
terrorismo que combina o diálogo com os terroristas e as ações
militares impediu o país de novos ataques terroristas desde
2011. AQIM lançou uma série de ataques na Mauritânia entre
2005 e 2011, assassinando turistas e trabalhadores
humanitários americanos e estrangeiros, atacando instalações
diplomáticas e governamentais e emboscando soldados e
gendarmes mauritanos. Uma estratégia bem sucedida contra o



terrorismo que combina o diálogo com os terroristas e as ações
militares impediu o país de novos ataques terroristas desde
2011.

Geografia de Mauritânia

Onde no globo é Mauritânia? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre o Senegal e o Sahara Ocidental.
A área total de Mauritânia é 1,030,700 km2, da qual
1,030,700 km2 é terra. Então, este é um país muito grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente estéril, planícies planas do Sahara; algumas
colinas centrais. O ponto mais baixo de Mauritânia é Sebkhet
Te-n-Dghamcha -5 m, o ponto mais alto Kediet Ijill 915 m. E o
clima é deserto; constantemente quente, seco, empoeirado.

Habitantes de Mauritânia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Mauritânia. O número é: 3,758,571 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Mouros negros (Haratines - Escravos de língua árabe,
ex-escravos e descendentes de origem africana, escravizados
por mouros brancos) 40%, mouros brancos (descendentes



árabes-berberes, conhecidos como Bidhan) 30%, mauritanos
sub-saharianos (não -Arabico falando, Halpulaar, Soninke,
Wolof e grupos étnicos de Bamara) 30%. Quais são os idiomas
em Mauritânia? árabe (oficial e nacional), Pular, Soninke, Wolof
(todas as línguas nacionais), francês. E as religiões: muçulmano
(oficial) 100%. Quantos anos as pessoas estão em média? 20.5
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 63.4 ano. Onde as pessoas vivem em Mauritânia? Aqui:
com a maior parte do país sendo um deserto, vastas áreas do
país, particularmente nas áreas central, norte e leste, não
possuem grupos populacionais consideráveis; metade da
população vive em ou ao redor da capital costeira de
Nouakchott; Clusters menores são encontrados perto da
fronteira sul com Mali e Senegal. As principais áreas urbanas
de Mauritânia são: Nouakchott (capital) 968,000 (2015).

Governo e Economia de Mauritânia
A cidade de Mauritânia é Nouakchott e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 15 regiões (wilayas, singular - wilaya); Adrar,
Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka,
Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord,
Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour,
Trarza. Em relação à economia de Mauritânia, produtos
industriais importantes são Processamento de peixe de gado,
camelo e ovelha , produção de petróleo, mineração (minério de
ferro, ouro, cobre). Produtos agrícolas importantes são Datas,



milheto, sorgo, arroz, milho;. As commodities de exportação
mais importantes são Minério de ferro, peixe e produtos de
peixe, gado, ouro, cobre, petróleo bruto e os parceiros de
exportação mais importantes são China 36,9%, Suíça 13,5%,
Espanha 8,9%, Japão 7,5%, Rússia 4,8%, Nigéria 4,1%, Itália
4,1% (2016). As commodities de importação mais importantes
são máquinas e equipamentos, Produtos petrolíferos, bens de
capital, produtos alimentícios, bens de consumo e os parceiros
de importação mais importantes são US 13,4%, Emirados
Árabes Unidos 11,9%, Bélgica 9,2%, China 8,9%, Holanda
7,1%, França 6,6%, Marrocos 6,3%, Vanuatu 5% (2016).
Quão rico é Mauritânia e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $4,500
(2017 estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 31% (2014 estimativa).

Mapa de Mauritânia
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Maurícia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Maurícia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Maurícia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Maurícia aqui:
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Maurícia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Maurícia? Vamos começar

com isso: Embora conhecida pelos marinheiros árabes e
malaios, no início do século 10, as Maurícias foram exploradas
pela primeira vez pelos portugueses no século 16 e
subsequentemente estabelecidas pelos holandeses - que o
nomearam em homenagem ao príncipe Maurits van Nassau -
no século XVII. Os franceses assumiram o controle em 1715,
desenvolvendo a ilha como uma importante base naval que
supervisionava o comércio do Oceano Índico e estabelecendo
uma economia de plantações de cana-de-açúcar. Os britânicos
capturaram a ilha em 1810, durante as guerras napoleônicas. A
Maurícia permaneceu uma base naval britânica
estrategicamente importante, e mais tarde uma estação aérea,
desempenhando um papel importante durante a Segunda
Guerra Mundial para operações anti-submarino e comboio,
bem como a coleta de inteligência de sinais. A independência
do Reino Unido foi alcançada em 1968. Uma democracia
estável com eleições livres regulares e um registro positivo de
direitos humanos,

Geografia de Maurícia



Onde no globo é Maurícia? A
localização deste país é África do Sul, ilha no Oceano Índico,
cerca de 800 km (500 mi) a leste de Madagasca. A área total
de Maurícia é 2,040 km2, da qual 2,030 km2 é terra. Então
este é um país pequeno. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: pequena planície costeira subindo para
montanhas descontínuas que circundam o planalto central. O
ponto mais baixo de Maurícia é Oceano Índico 0 m, o ponto
mais alto Mont Piton 828 m de. E o clima é , modificados pelos
ventos alísios do sudeste; inverno quente e seco (maio a
novembro); verão quente, úmido e úmido (de novembro a
maio).

Habitantes de Maurícia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Maurícia. O número é: 1,356,388 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Indo-
Mauriciano (cerca de dois terços da população total), crioulo,
sino-mauricano,. Quais são os idiomas em Maurícia? crioulo
franco-mauriciano 86,5%, Bhojpuri 5,3%, francês 4,1%, dois
idiomas 1,4%, outros 2,6% (inclui o inglês, a língua oficial da
Assembléia Nacional, que é falado por menos de 1% da



população), não especificado 0,1% (2011 est.). E as religiões:
Hindu 48,5%, católico romano 26,3%, muçulmano 17,3%,
outro cristão 6,4%, outros 0,6%, nenhum 0,7 %, não
especificado 0,1% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 35.3 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 75.8 ano. Onde as pessoas vivem em
Maurícia? Aqui: densidade populacional é uma das mais altas
do mundo; O cluster urbano é encontrado através da ilha
principal, com uma maior densidade em torno de Port Luis; A
população da ilha de Rodrigues está espalhada pela ilha com
um cluster ligeiramente mais denso na costa norte. As principais
áreas urbanas de Maurícia são: PORT Louis (capital) 135,000
(2014).

Governo e Economia de Maurícia
A cidade de Maurícia é Port Louis e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 9 distritos e 3 dependências; Ilhas Agalega,
Black River, Cargados Carajos Shoals, Flacq, Grand Port,
Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere
du Rempart, Rodrigues, Savana,. Em relação à economia de
Maurícia, produtos industriais importantes são processamento
de alimentos para peixes (principalmente moagem de açúcar),
têxteis, vestuário, mineração, produtos químicos, produtos
metálicos, equipamentos de transporte, máquinas não elétricas,
turismo. Produtos agrícolas importantes são Cana-de-açúcar,
chá, milho, batatas, bananas, legumes; gado, cabras;. As



commodities de exportação mais importantes são Vestuário e
têxteis, açúcar, flores cortadas, melaço, peixe, primatas (para
pesquisa) e os parceiros de exportação mais importantes são
França 14,8%, Reino Unido 12%, US 11,4%, África do Sul
8,2%, Madagascar 7,3%, Itália 6,8%, Espanha 4,5% (2016).
As commodities de importação mais importantes são fabricado
bens, equipamentos de capital, produtos alimentares, produtos
petrolíferos, produtos químicos e os parceiros de importação
mais importantes são China 17,7%, Índia 16,5%, França 7,8%,
África do Sul 7,5% (2016). Quão rico é Maurícia e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $21,600 (2017 estimativa). Isso significa
que os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 8% (2006 estimativa).

Mapa de Maurícia
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México

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
México. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de México. Mas vamos
começar com a bandeira de país México aqui:
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México - Visão geral:
O que você deve saber sobre México? Vamos começar

com isso: O site de várias civilizações ameríndias avançadas -
incluindo os olmecas, toltecas, teotihuacanos, zapotecos, maias
e astecas - México foi conquistada e colonizada pela Espanha
no início do século XVI. Administrado como o vice-rei da
Nova Espanha durante três séculos, alcançou a independência
no início do século XIX. As eleições realizadas em 2000
marcaram a primeira vez desde a Revolução Mexicana de
1910 que um candidato da oposição - Vicente FOX do Partido
Nacional de Ação (PAN) - derrotou o partido no governo, o
Partido Revolucionário Institucional (PRI). Ele foi sucedido em
2006 por outro candidato do PAN Felipe Calderon, mas
Enrique PENA Nieto recuperou a presidência do PRI em
2012. A crise financeira global no final de 2008 causou uma
enorme queda econômica no México no ano seguinte, embora
o crescimento tenha retornado rapidamente em 2010. As
preocupações econômicas e sociais em curso incluem baixos
salários reais, alto subemprego, distribuição de renda desigual e
poucas oportunidades de avanço para a população em grande
parte indígena nos estados do sul empobrecidos. Desde 2007,
as poderosas organizações de narcotraficantes do México se
envolveram em feudações sangrentas, resultando em dezenas
de milhares de homicídios relacionados a drogas.

Geografia de México



Onde no globo é México? A localização
deste país é América do Norte, na fronteira com o Mar do
Caribe e o Golfo do México, entre Belize e os Estados Unidos
e na fronteira com o Oceano Pacífico Norte, entre a Guatemala
e os Estados Unidos. A área total de México é 1,964,375 km2,
da qual 1,943,945 km2 é terra. Então, este é um país muito
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: montanhas altas e acidentadas; planícies costeiras
baixas; altos planaltos; deserto. O ponto mais baixo de México
é Laguna Salada -10 m, o ponto mais alto Volcan Pico de
Orizaba 5,636 m. E o clima é varia de tropical para deserto.

Habitantes de México
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

México. O número é: 124,574,795 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora
aqui? mestiço (amerínio-espanhol) 62%, predominantemente
ameríndios 21%, ameríndios 7%, outros 10% (principalmente
europeus). Quais são os idiomas em México? espanhol apenas
92,7%, espanhol e línguas indígenas 5,7%, indígenas apenas
0,8%, não especificados 0,8%. E as religiões: católico romano



82,7%, Pentecostal 1,6%, Testemunha de Jeová 1,4%, outras
igrejas evangélicas 5%, outras 1,9%, nenhuma 4,7%, não
especificada 2,7% (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 28.3 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 76.1 ano. Onde as pessoas vivem em
México? Aqui: maior parte da população é encontrada no meio
de o país entre os estados de Jalisco e Veracruz;
aproximadamente uma quarta da população vive em e ao redor
da Cidade do. As principais áreas urbanas de México são:
México México CITY (capital) 20,999 milhões; Guadalajara
4.843 milhões; Monterrey 4,513 milhões; Puebla 2,984
milhões; Toluca de Lerdo 2.164 milhões; Tijuana 1.987 milhões
(2015).

Governo e Economia de México
A cidade de México é Cidade do México (Ciudad de

México) e o governo tipo república federal presidencial. Vamos
dar uma olhada nas divisões administrativas - 31 estados
(estados, singular - estado) e 1 cidade (ciudad);
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Cuidad de
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacan, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán,
Zacatecas. Em relação à economia de México, produtos
industriais importantes são alimentos e bebidas, tabaco,



produtos químicos, ferro e aço, petróleo, mineração, têxteis,
vestuário, veículos motorizados, bens de consumo duráveis,
turismo. Produtos agrícolas importantes são milho, trigo, soja,
arroz, feijão, algodão, café, frutas, tomates; carne bovina, aves
de capoeira, produtos lácteos; produtos de madeira. As
commodities de exportação mais importantes são produtos
manufaturados, petróleo e derivados, prata, frutas, vegetais,
café, algodão e os parceiros de exportação mais importantes
são US 81 % (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas para trabalhar metais, produtos de
siderurgia, maquinaria agrícola, equipamentos elétricos, peças
de automóveis para montagem e reparação, aeronaves, peças
de aeronaves e os parceiros de importação mais importantes
são US 46,6%, China 18%, Japão 4,6% (2016). Quão rico é
México e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $19,500 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 46.2%.

Mapa de México
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Estados Federados da Micronésia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Estados Federados da Micronésia. Incluídas são estatísticas
selecionadas, um mapa de visão geral e o mapa detalhado de
Estados Federados da Micronésia. Mas vamos começar com a
bandeira de país Estados Federados da Micronésia aqui:
 

Estados Federados da Micronésia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Estados Federados da

Micronésia? Vamos começar com isso: As ilhas Caroline são
um arquipélago amplamente disperso no Oceano Pacífico
ocidental; eles se tornaram parte de um Território da ONU sob
o governo dos EUA após a Segunda Guerra Mundial. Os
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quatro grupos insulares do leste adotaram uma constituição em
1979 e optaram por tornar-se os Estados Federados da
Micronésia. (O grupo da ilha mais ocidental tornou-se Palau.)
A independência ocorreu em 1986 sob um Pacto de
Associação Livre com os EUA, que foi alterado e renovado em
2004. As preocupações atuais incluem o desemprego em
grande escala, a sobrepesca, a dependência excessiva da ajuda
externa dos EUA e a percepção do estado de alocação
desigual da ajuda americana.

Geografia de Estados Federados da Micronésia

Onde no globo é Estados Federados
da Micronésia? A localização deste país é Oceania, grupo
insular no Oceano Pacífico Norte, cerca de três quartos do
caminho do Havaí para a Indonésia. A área total de Estados
Federados da Micronésia é 702 km2, da qual 702 km2 é terra.
Então este é um país pequeno. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: ilhas de dores variam
geologicamente das ilhas altas das montanhas até os atóis
baixos e de coral; Afloramentos vulcânicos em Pohnpei,
Kosrae e Chuuk. O ponto mais baixo de Estados Federados
da Micronésia é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto
Nanlaud em Pohnpei 782 m de. E o clima é tropical; chuvas
durante todo o ano, especialmente nas ilhas do leste; localizado
na borda sul do cinturão de tufão com ocasiões severas, as.



Habitantes de Estados Federados da Micronésia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Estados Federados da Micronésia. O número é: 104,196
(7/2017 estimativa). Então, muitas pessoas não moram aqui.
Quem mora aqui? Chuukese / Mortlockese 49,3%, Pohnpeian
29,8%, Kosraean 6,3%, Yapese 5,7%, Yap ilhéus externos
5,1%, 1,6% polinésio, 1,4% asiático, outros 0,8% (2010 est.).
Quais são os idiomas em Estados Federados da Micronésia?
Inglês (linguagem oficial e comum), Chuukese, Kosrean,
Pohnpeian, Yapese, Ulithian, Woleaian, Nukuoro,
Kapingamarangi. E as religiões: Católica Romana 54,7%,
Protestante 41,1% (inclui Congregacional 38,5%, Batista
1,1%, Adventista do Sétimo Dia 0,8%, Assembléia de Deus
0,7%), Mórmon 1,5%, outros 1,9%, nenhum 0,7%, não
especificado 0,1% (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 25.1 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 73.1 ano. Onde as pessoas vivem em
Estados Federados da Micronésia? Aqui: maioria da população
vive nas áreas costeiras das ilhas altas; O interior montanhoso é
largamente desabitada; menos de metade da população vive em
áreas urbanas. As principais áreas urbanas de Estados
Federados da Micronésia são: Palikir (capital) 7,000 (2014).

Governo e Economia de Estados Federados da
Micronésia

A cidade de Estados Federados da Micronésia é Paliki e o
governo tipo república federal em associação livre com os



EUA. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 4
estados; Chuuk (Truk), Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape),
Yap. Em relação à economia de Estados Federados da
Micronésia, produtos industriais importantes são turismo de
galinhas , construção; Aquicultura especializada, artigos de
artesanato (casca e madeira). Produtos agrícolas importantes
são Taro, ñames, cocos, bananas, mandioca (mandioca,
tapioca), sakau (kava), cítricos de Kosraen, nozes de betel,
pimenta preta, peixe, porcos,. As commodities de exportação
mais importantes são peixe, sakau (kava), nozes de betel, e os
parceiros de exportação mais importantes são desconhecido.
As commodities de importação mais importantes são comida
de peppe preto , bebidas, roupas, computadores,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, produtos manufaturados,
automóveis, máquinas e equipamentos , móveis, ferramentas e
os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Estados Federados da Micronésia
e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $3,400 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 26.7% (2000 estimativa).

Mapa de Estados Federados da Micronésia
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Moldávia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Moldávia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Moldávia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Moldávia aqui:
 

Moldávia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Moldávia? Vamos começar

com isso: Uma grande parcela do território moldavo de hoje
tornou-se uma província do Império Russo em 1812 e depois
unificou-se com a Romênia em 1918 após a Primeira Guerra
Mundial. Este território foi então incorporado à União Soviética
no final da Segunda Guerra Mundial. Embora a Moldávia tenha
sido independente da União Soviética desde 1991, as forças
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russas permaneceram no território da Moldávia, a leste do rio
Nistru, apoiando a região separatista da Transnístria, cuja
população é basicamente composta de ucranianos étnicos,
russos e moldavos. Os anos de governo do Partido Comunista
na Moldávia após a independência acabaram por terminar com
os protestos violentos relacionados às eleições e uma repetição
das eleições parlamentares em 2009. Desde então, uma série
de coalizões governamentais pró-europeus governaram a
Moldávia. Como resultado do país ' as eleições legislativas mais
recentes de novembro de 2014, os três partidos pró-europeus
que entraram no Parlamento ganharam um total de 55 dos 101
assentos do corpo. O conflito entre os membros da coalizão
levou a bloqueio legislativo prolongado e instabilidade política,
bem como o colapso de dois governos, todos governados por
coalizões pró-européias centradas em torno do Partido Liberal
Democrata (PLDM) e do Partido Democrata (PDM). Um
impasse político terminou em janeiro de 2016, quando uma
nova maioria parlamentar liderada pela PDM, acompanhada
por desertores dos comunistas e PLDM, apoiou o presidente
do PDM, Pavel Filip, como primeiro ministro. A Moldávia
continua a ser a economia mais pobre da Europa, mas deu
passos para expandir o seu acesso ao mercado assinando e
ratificando um acordo de associação com a UE em 2014, que
entrou plenamente em vigor em julho de 2016 após a
ratificação por todos os Estados membros da UE. Igor Dodon
ganhou a primeira eleição presidencial direta da Moldávia em
mais de 20 anos em novembro de 2016.

Geografia de Moldávia



Onde no globo é Moldávia? A
localização deste país é Europa Oriental, a nordeste da
Roménia. A área total de Moldávia é 33,851 km2, da qual
32,891 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: rolando
estepe, inclinação gradual para o sul para o Mar Negro. O
ponto mais baixo de Moldávia é Dniester (Nistru) 2 m, o ponto
mais alto Dealul Balanesti 430 m. E o clima é invernos
moderados, verões quentes.

Habitantes de Moldávia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Moldávia. O número é: 3,474,121 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? moldaveis 75,1%, romeno 7%, ucraniano 6,6 %, Gagauz
4,6%, russo 4,1%, búlgaro 1,9%, outros 0,8% (2014 est.).
Quais são os idiomas em Moldávia? Moldovia / Romena
80,2% (oficial) (56,7% identificam a língua materna como
moldava, o que é praticamente o mesmo que o romeno, 23,5%
identifica o romeno como língua materna), Russo 9,7%, Gagauz
4,2% (uma língua turca), Ucraniano 3,9%, búlgaro 1,5%,



Romani 0,3%, outros 0,2% (2014 est.). E as religiões:
Ortodoxo 90,1%, outros Christian 2,6%, outros 0,1%,
agnósticos. Quantos anos as pessoas estão em média? 36.7
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 71 ano. Onde as pessoas vivem em Moldávia? Aqui:
Existem bolsas de aglomeração em todo o país , o maior está
no centro do país em torno da capital de Chisinau, seguido de
Tiraspol e Balti. As principais áreas urbanas de Moldávia são:
Chisinau (capital) 725.000 (2015).

Governo e Economia de Moldávia
A cidade de Moldávia é Chisinau em romeno (Kishinev em

russo) e o governo tipo República parlamentar. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 32 raions (raioane, singular
- raion), 3 municípios (municipii, singular - municipiul), 1
unidade territorial autônoma (unitatea teritoriala autonoma) e 1
unidade territorial (unitatea teritoriala). Em relação à economia
de Moldávia, produtos industriais importantes são
processamento de açúcar no vinho , óleo vegetal,
processamento de alimentos, máquinas agrícolas; equipamento
de fundição, geladeiras e freezers, máquinas de lavar roupa;
calçados, têxteis. Produtos agrícolas importantes são Vegetais,
frutas, uvas, grãos, beterrabas de açúcar, sementes de girassol,
tabaco; carne bovina, leite;. As commodities de exportação
mais importantes são gêneros alimentícios, têxteis, máquinas e
os parceiros de exportação mais importantes são Romênia
25,5%, Rússia 11,6%, Itália 9,9%, Alemanha 6,3%, Reino



Unido 5,7%, Bielorrússia 5,2% (2016). As commodities de
importação mais importantes são Produtos minerais e
combustíveis, máquinas e equipamentos, produtos químicos,
têxteis e os parceiros de importação mais importantes são
Romênia 13,7%, Rússia 13,3%, China 9,8%, Ucrânia 9,5%,
Alemanha 7,9%, Itália 7%, Turquia 6,8% (2016). Quão rico é
Moldávia e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $5,700 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 20.8% (2013 estimativa).

Mapa de Moldávia
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Mongólia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Mongólia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
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visão geral e o mapa detalhado de Mongólia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Mongólia aqui:
 

Mongólia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Mongólia? Vamos começar

com isso: Os mongóis ganharam fama no século 13, quando
sob Chinggis Khaan estabeleceram um enorme império
eurasiático através da conquista. Após sua morte, o império foi
dividido em vários estados mongóis poderosos, mas estes se
separaram no século 14. Os mongóis finalmente se
aposentaram em suas terras de estepe originais e, no final do
século 17, vieram sob o domínio chinês. A Mongólia declarou
sua independência do Império Qing liderado por Manchu em
1911 e alcançou autonomia limitada até 1919, quando voltou a
ser controlada pela China. A Revolução da Mongólia de 1921
terminou o domínio chinês, e um regime comunista, a República
Popular da Mongólia, assumiu o poder em 1924. O país
moderno da Mongólia, no entanto, representa apenas uma
parte da pátria histórica dos mongóis; hoje, mais mongóis
étnicos vivem na Região Autônoma da Mongólia Interior no
Estado Popular, República da China do que na Mongólia.
Desde a revolução democrática pacífica do país em 1990, o
ex-Partido Revolucionário do Povo da Mongólia (MPRP) -
que tomou o nome de Partido Popular da Mongólia (MPP) em
2010 - competiu pelo poder político com o Partido Democrata
(DP) e vários outros menores partidos, incluindo um novo



partido formado pelo ex-presidente Enkhbayar, que adotou de
forma confusa o nome do MPRP. Nas eleições parlamentares
mais recentes do país em junho de 2016, os mongóis
entregaram ao MPP um controle irresistível do Parlamento, em
grande parte pressionando a DP, que havia supervisionado um
forte declínio na economia da Mongólia durante o controle do
Parlamento nos anos anteriores. Os mongóis elegeram um
membro do DP, Khaltmaa Battulga, como presidente em 2017.
em 1990, o ex-Partido Revolucionário do Povo da Mongólia
(MPRP) - que assumiu o nome de Partido Popular da
Mongólia (MPP) em 2010 - competiu pelo poder político com
o Partido Democrata (DP) e várias outras partes menores,
incluindo um novo partido formado pelo ex-presidente
Enkhbayar, que adotou de forma confusa o nome do MPRP.
Nas eleições parlamentares mais recentes do país em junho de
2016, os mongóis entregaram ao MPP um controle irresistível
do Parlamento, em grande parte pressionando a DP, que havia
supervisionado um forte declínio na economia da Mongólia
durante o controle do Parlamento nos anos anteriores. Os
mongóis elegeram um membro do DP, Khaltmaa Battulga,
como presidente em 2017. em 1990, o ex-Partido
Revolucionário do Povo da Mongólia (MPRP) - que assumiu o
nome de Partido Popular da Mongólia (MPP) em 2010 -
competiu pelo poder político com o Partido Democrata (DP) e
várias outras partes menores, incluindo um novo partido
formado pelo ex-presidente Enkhbayar, que adotou de forma
confusa o nome do MPRP. Nas eleições parlamentares mais
recentes do país em junho de 2016, os mongóis entregaram ao



MPP um controle irresistível do Parlamento, em grande parte
pressionando a DP, que havia supervisionado um forte declínio
na economia da Mongólia durante o controle do Parlamento
nos anos anteriores. Os mongóis elegeram um membro do DP,
Khaltmaa Battulga, como presidente em 2017. O Partido
Revolucionário (MPRP) - que tomou o nome de Partido
Popular da Mongólia (MPP) em 2010 - competiu pelo poder
político com o Partido Democrata (DP) e várias outras partes
menores, incluindo um novo partido formado pelo ex-
presidente Enkhbayar, que confundiu adotou para si o nome do
MPRP. Nas eleições parlamentares mais recentes do país em
junho de 2016, os mongóis entregaram ao MPP um controle
irresistível do Parlamento, em grande parte pressionando a DP,
que havia supervisionado um forte declínio na economia da
Mongólia durante o controle do Parlamento nos anos
anteriores. Os mongóis elegeram um membro do DP, Khaltmaa
Battulga, como presidente em 2017. O Partido Revolucionário
(MPRP) - que tomou o nome de Partido Popular da Mongólia
(MPP) em 2010 - competiu pelo poder político com o Partido
Democrata (DP) e várias outras partes menores, incluindo um
novo partido formado pelo ex-presidente Enkhbayar, que
confundiu adotou para si o nome do MPRP. Nas eleições
parlamentares mais recentes do país em junho de 2016, os
mongóis entregaram ao MPP um controle irresistível do
Parlamento, em grande parte pressionando a DP, que havia
supervisionado um forte declínio na economia da Mongólia
durante o controle do Parlamento nos anos anteriores. Os
mongóis elegeram um membro do DP, Khaltmaa Battulga,



como presidente em 2017. o que, de forma confusa, adotou o
nome MPRP. Nas eleições parlamentares mais recentes do país
em junho de 2016, os mongóis entregaram ao MPP um
controle irresistível do Parlamento, em grande parte
pressionando a DP, que havia supervisionado um forte declínio
na economia da Mongólia durante o controle do Parlamento
nos anos anteriores. Os mongóis elegeram um membro do DP,
Khaltmaa Battulga, como presidente em 2017. o que, de forma
confusa, adotou o nome MPRP. Nas eleições parlamentares
mais recentes do país em junho de 2016, os mongóis
entregaram ao MPP um controle irresistível do Parlamento, em
grande parte pressionando a DP, que havia supervisionado um
forte declínio na economia da Mongólia durante o controle do
Parlamento nos anos anteriores. Os mongóis elegeram um
membro do DP, Khaltmaa Battulga, como presidente em 2017.

Geografia de Mongólia

Onde no globo é Mongólia? A
localização deste país é Norte da Ásia, entre a China e a
Rússia. A área total de Mongólia é 1,564,116 km2, da qual
1,553,556 km2 é terra. Então, este é um país muito grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
vastas planícies semi-desérticas e desérticas, estepe gramado,



montanhas no oeste e sudoeste; Deserto de Gobi no centro sul.
O ponto mais baixo de Mongólia é Hoh Nuur 560 m, o ponto
mais alto Nayramadlin Orgil (Khuiten Peak) 4,374 m. E o clima
é deserto; continental (grandes intervalos de temperatura diários
e sazonais).

Habitantes de Mongólia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Mongólia. O número é: 3,068,243. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Khalkh 81,9%,
Kazak 3,8%, Dorvod 2,7%, Bayad 2,1%, Buryat-Bouriates
1,7%, Zakhchin 1,2%, Dariganga 1%, Uriankhai 1%, outro
4,6% (2010 est.). Quais são os idiomas em Mongólia? Mongol
90% (oficial) (Khalkha O dialeto é predominante), turco, russo
(1999). E as religiões: budista 53%, muçulmano 3%, xamã
2,9%, cristão 2,2%, outros 0,4%, nenhum 38,6% (2010 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 28.3 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 69.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Mongólia? Aqui: escassamente
distribuído população em todo o país; A capital de Ulaanbaatar
e a cidade do norte de Darhan sustentam as maiores
densidades populacionais. As principais áreas urbanas de
Mongólia são: Ulaanbaatar (capital) 1,377 milhões (2015).

Governo e Economia de Mongólia
A cidade de Mongólia é Ulaanbaata e o governo tipo

República semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas



divisões administrativas - 21 províncias (aymguud, singular -
aymag) e 1 município (singular - quente); Arhangay,
Bayanhongor, Bayan-Olgiy, Bulgan, Darhan-Uul, Dornod,
Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan (Zavkhan), Govi-Altay,
Govisumber, Hentiy, Hovd, Hovsgol, Omnogovi, Orhon,
Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar, Tov, Ulaanbaatar , Uvs. Em
relação à economia de Mongólia, produtos industriais
importantes são construção de cavalos e materiais de
construção; mineração (carvão, cobre, molibdênio, espessura,
lata, tungstênio, ouro); óleo; alimentos e bebidas;
processamento de produtos de origem animal, caxemira e
fabricação de fibras naturais. Produtos agrícolas importantes
são Trigo, cevada, vegetais, culturas forrageiras; ovelhas,
cabras, gado, camelos,. As commodities de exportação mais
importantes são Cobre, vestuário, gado, produtos de origem
animal, caxemira, lã, peles, espirito, outros metais não ferrosos,
carvão, petróleo bruto e os parceiros de exportação mais
importantes são China 84,1%, Reino Unido 6,8% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, combustível, automóveis, produtos alimentares
industriais, produtos químicos, materiais de construção, cigarros
e tabaco, eletrodomésticos, sabão e detergente e os parceiros
de importação mais importantes são China 33,2%, Rússia
25,6%, Coreia do Sul 8,6%, Japão 7% (2016). Quão rico é
Mongólia e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $12,600 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado



em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 21.6% (2014 estimativa).

Mapa de Mongólia
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Montserrat

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Montserrat. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Montserrat. Mas vamos
começar com a bandeira de país Montserrat aqui:
 

Montserrat - Visão geral:
O que você deve saber sobre Montserrat? Vamos começar

com isso: Os colonos ingleses e irlandeses de São Cristóvão se
estabeleceram pela primeira vez em Montserrat em 1632; Os
primeiros escravos africanos chegaram três décadas depois. Os
britânicos e os franceses lutaram pela posse da ilha durante a
maior parte do século 18, mas finalmente foi confirmado como
uma possessão britânica em 1783. A economia da plantação de

http://mapsguides.com/


açúcar da ilha foi convertida em pequenas propriedades
agrícolas em meados do século XIX. Grande parte desta ilha
foi devastada e dois terços da população fugiram para o
exterior por causa da erupção do vulcão Soufriere Hills que
começou em 18 de julho de 1995. Montserrat sofreu atividade
vulcânica já que, com a última erupção ocorrida em julho de
2003.

Geografia de Montserrat

Onde no globo é Montserrat? A
localização deste país é Caribe, ilha no Mar do Caribe, sudeste
de Porto Rico. A área total de Montserrat é 102 km2, da qual
102 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: ilha
vulcânica, principalmente montanhosa, com pequenas terras
costeiras. O ponto mais baixo de Montserrat é do Mar do
Caribe 0 m A, o ponto mais alto altura do pré-erupção do
vulcão Soufriere Hills foi de 915 m; A cúpula de lava atual está
sujeita a acumulação e colapso periódicos; a altura estimada da
cúpula foi de 1050 m em 2015. E o clima é tropical; pequena
variação diária ou sazonal da variação da.

Habitantes de Montserrat
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Montserrat. O número é: 5,292. Então, muitas pessoas não



moram aqui. Quem mora aqui? africano / preto 88,4%, misto
3,7%, hispano / espanhol 3%, caucasiano / branco 2,7% ,
Índio indiano / indiano 1,5%, outros 0,7% (2011 est.). Quais
são os idiomas em Montserrat? Inglês. E as religiões:
Protestante 67,1% (inclui 21,8% anglicanos, Metodista 17%,
14,1% pentecostal, Adventista do Sétimo Dia 10,5% e Igreja
de Deus 3,7%), Católica Romana 11,6%, Rastafari 1,4%,
outros 6,5%, nenhum 2,6%, não especificado 10,8 % (2001
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 33.2 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
74.6 ano. Onde as pessoas vivem em Montserrat? Aqui:
Apenas a metade norte da ilha é povoada, a porção sul é
inabitável devido à atividade vulcânica. As principais áreas
urbanas de Montserrat são: desconhecido.

Governo e Economia de Montserrat
A cidade de Montserrat é Plymouth; nota - Plymouth foi

abandonada em 1997 por causa da atividade vulcânica; prédios
intermédios do governo foram construídos no Brades Estate, a
capital de fato, na região de Carr's Bay / Little Bay, no extremo
noroeste de Montserrat e o governo tipo Democracia
parlamentar (Legislativa Conselho); território ultramarino
autônomo do Reino Unido. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 3 paróquias; Saint Anthony, Saint Georges,
Saint Pete. Em relação à economia de Montserrat, produtos
industriais importantes são turismo, rum, têxteis,
eletrodomésticos. Produtos agrícolas importantes são Couves,



cenouras, pepinos, tomates, cebolas, pimentas; produtos de
pecuária. As commodities de exportação mais importantes são
componentes eletrônicos, sacos de plástico, vestuário; pimentas
quentes, limas, plantas vivas; e os parceiros de exportação mais
importantes são desconhecido. As commodities de importação
mais importantes são Máquinas para gado e equipamentos de
transporte, gêneros alimentícios, produtos manufaturados,
combustíveis, lubrificantes e os parceiros de importação mais
importantes são desconhecido. Quão rico é Montserrat e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $8,500 (2006 estimativa). Este é um
número bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Montserrat
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Marrocos

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Marrocos. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Marrocos. Mas vamos
começar com a bandeira de país Marrocos aqui:
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Marrocos - Visão geral:
O que você deve saber sobre Marrocos? Vamos começar

com isso: Em 788, cerca de um século após a conquista árabe
do norte da África, uma série de dinastias muçulmanas
marroquinas começou a governar em Marrocos. No século 16,
a monarquia de Sa'adi, particularmente sob Ahmad al-Mansur
(1578-1603), repeliu invasores estrangeiros e inaugurou uma
era de ouro. A dinastía Alaouite, à qual pertence a atual família
real marroquina, data do século XVII. Em 1860, a Espanha
ocupou o norte do Marrocos e inaugurou um século meio de
rivalidade comercial entre as potências européias que viram a
soberania de Marrocos sofrer uma erosão constante; Em 1912,
os franceses impuseram um protetorado sobre o país. Uma luta
de independência prolongada com a França terminou com
sucesso em 1956. A cidade internacionalizada de Tânger e a
maioria dos bens espanhóis foram entregues ao novo país no
mesmo ano. Sultan Mohammed V, o avô do atual monarca,
organizou o novo estado como uma monarquia constitucional e
em 1957 assumiu o título de rei. Desde a retirada de Espanha
em 1976 do que é hoje chamado de Sara Ocidental, Marrocos
ampliou seu controle administrativo de fato para cerca de 80%
desse território; no entanto, a ONU não reconhece Marrocos
como o poder de administração do Sara Ocidental. A ONU
desde 1991 controlou o cessar-fogo entre o Marrocos e a
Frente Polisario - movimento de libertação do Sara Ocidental -



e conduz negociações em andamento sobre o status do
território. O rei Mohammed VI no início de 2011 respondeu à
propagação de protestos pró-democracia na região através da
implementação de um programa de reforma que incluiu uma
nova constituição, aprovada pelo referendo popular em julho
de 2011, sob o qual alguns novos poderes foram estendidos ao
parlamento e ao primeiro ministro, mas a autoridade final
permanece nas mãos do monarca. Em novembro de 2011, o
Partido da Justiça e do Desenvolvimento (PJD) - um partido
islamista moderado - ganhou o maior número de assentos nas
eleições parlamentares, tornando-se o primeiro partido islâmico
a liderar o governo marroquino. Em setembro de 2015,
Marrocos realizou suas primeiras eleições diretas para os
conselhos regionais, uma das reformas incluídas na Constituição
de 2011. O PJD ganhou novamente o maior número de lugares
nas eleições parlamentares nacionais em outubro de 2016.
Marrocos realizou suas primeiras eleições diretas para os
conselhos regionais, uma das reformas incluídas na constituição
de 2011. O PJD ganhou novamente o maior número de lugares
nas eleições parlamentares nacionais em outubro de 2016.
Marrocos realizou suas primeiras eleições diretas para os
conselhos regionais, uma das reformas incluídas na constituição
de 2011. O PJD ganhou novamente o maior número de lugares
nas eleições parlamentares nacionais em outubro de 2016.

Geografia de Marrocos



Onde no globo é Marrocos? A
localização deste país é África do Norte, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte e o Mar Mediterrâneo, entre a Argélia
e o Sara Ocidental. A área total de Marrocos é 446,550 km2,
da qual 446,300 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: costa norte interio montanhosa (Rif Mountains) e interior
(Atlas Montanhas) enxertados por grandes planaltos com vales
intermontanos e planícies costeiras férteis. O ponto mais baixo
de Marrocos é Sebkha Tah -59 m, o ponto mais alto Jebel
Toubkal 4,165 m. E o clima é Mediterrâneo, tornando-se mais
extremo na.

Habitantes de Marrocos
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Marrocos. O número é: 33,986,655 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Arab-
Berber 99%, outros 1%. Quais são os idiomas em Marrocos?
Árabe (oficial), línguas berbereis (Tamazight (oficial), Tachelhit,
Tarifit), francês (muitas vezes a língua dos negócios, governo e
diplomacia). E as religiões: Muçulmano 99% (oficial,
praticamente todos sunitas,. Quantos anos as pessoas estão em



média? 29.3 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 77.1 ano. Onde as pessoas vivem em
Marrocos? Aqui: A maior densidade populacional é encontrada
ao longo das costas atlânticas e mediterrâneas, uma série de
aglomerações densamente povoadas são encontradas dispersas
através das Montanhas Atlas. As principais áreas urbanas de
Marrocos são: 3.545 milhões de turistas, Rabat (capital) 1,967
milhões, 1,172 milhões de fes, 1,134 milhões de Marracos,
Tanger 982,000 (2015).

Governo e Economia de Marrocos
A cidade de Marrocos é Rabat e o governo tipo monarquia

constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 11 regiões (reconhecidas); Beni Mellal-
Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-Meknes,
Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra, Oriental,
Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kenitra, Souss-Massa, Tanger-
Tetouan-Al Hoceima. Em relação à economia de Marrocos,
produtos industriais importantes são Peças automotivas para o
vinho , mineração e processamento de fosfato, aeroespacial,
processamento de alimentos, artigos de couro, têxteis,
construção, energia, turismo. Produtos agrícolas importantes
são Cevada, trigo, frutas cítricas, uvas, vegetais, azeitonas;
gado;. As commodities de exportação mais importantes são
vestuário e têxteis, automóveis, componentes elétricos,
produtos químicos inorgânicos, transistores, minerais brutos,
fertilizantes ( incluindo fosfatos), produtos petrolíferos, frutas



cítricas, legumes, peixe e os parceiros de exportação mais
importantes são Espanha 23,4%, França 21,1%, Itália 4,6%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
petróleo bruto, tecido, equipamentos de telecomunicações,
trigo, gás e eletricidade, transistores, plásticos e os parceiros de
importação mais importantes são Espanha 15,7%, França
13,2%, China 9,1%, US 6,4%, Alemanha 5,9 %, Itália 5,4%,
Turquia 4,4% (2016). Quão rico é Marrocos e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $8,600 (2017 estimativa). Este é um número
bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 15% (2007
estimativa).

Mapa de Marrocos
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Moçambique

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Moçambique. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Moçambique. Mas
vamos começar com a bandeira de país Moçambique aqui:
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Moçambique - Visão geral:
O que você deve saber sobre Moçambique? Vamos

começar com isso: Quase cinco séculos como uma colônia
portuguesa chegou ao fim com a independência em 1975. A
emigração em larga escala, a dependência econômica da África
do Sul, uma seca severa e uma guerra civil prolongada
impediram o desenvolvimento do país até meados da década
de 1990. O partido do Frente para a Libertação de
Moçambique (Frelimo) abandonou formalmente o marxismo
em 1989 e uma nova constituição no ano seguinte previa
eleições multipartidárias e uma economia de mercado livre. Um
acordo de paz negociado pela ONU entre a Frelimo e as
forças rebeldes da Resistência Nacional de Moçambique
(Renamo) encerraram os combates em 1992. Em 2004,
Moçambique sofreu uma transição delicada, quando Joaquim
Chissano desistiu após 18 anos no cargo. Seu sucessor eleito,
Armando Guebuza, cumpriu dois mandatos e passou o poder
executivo para Filipe Nyusi em 2014.

Geografia de Moçambique



Onde no globo é Moçambique? A
localização deste país é África do Sudeste, na fronteira com o
Canal de Moçambique, entre a África do Sul e a Tanzânia. A
área total de Moçambique é 799,380 km2, da qual 786,380
km2 é terra. Então este é um país bastante grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: terras
subtropicais principalmente costeiras, terras altas no centro,
planaltos altos no noroeste, montanhas no oeste. O ponto mais
baixo de Moçambique é Oceano Índico 0 m, o ponto mais alto
Monte Binga 2.436 m de. E o clima é tropicais para.

Habitantes de Moçambique
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Moçambique. O número é: 26,573,706. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? Africano 99,66% (Makhuwa,
Tsonga, Lomwe, Sena e outros), europeus 0,06%, euro-
africanos 0,2%, índios 0,08%. Quais são os idiomas em
Moçambique? Emakhuwa 25,3%, portugues (oficial) 10,7%,
Xichangana 10,3%, Cisena 7,5%, Elomwe 7 %, Echuwabo
5,1%, outras línguas moçambicanas 30,1%, outras 0,3%, não
especificadas 3,7% (2007 est.). E as religiões: Católica romana
28,4%, muçulmana 17,9%, cristã sionista 15,5%, protestante



12,2% (inclui 10,19% pentecostais e 1,3% anglicano ), outros
6,7%, nenhum 18,7%, não especificado 0,7% (2007 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 17.2 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 53.7 ano.
Onde as pessoas vivem em Moçambique? Aqui: Três grandes
grupos de populações são encontrados ao longo da costa sul
entre Maputo e Inhambane, na área central entre Beira e
Chimoio ao longo do rio Zambeze, e em torno e fora das
cidades do norte de Nampula, Cidade de Nacala e Pemba; O
noroeste e o sudoeste são as áreas menos povoadas. As
principais áreas urbanas de Moçambique são: Maputo (capital)
1.187 milhões; Matola 937,000 (2015).

Governo e Economia de Moçambique
A cidade de Moçambique é Maputo e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 províncias (provincias, singular - provincia),
1 cidade (cidade); Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica,
Maputo, Cidade de Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Tete,
Zambezia. Em relação à economia de Moçambique, produtos
industriais importantes são , produtos petrolíferos, produtos
químicos (fertilizantes, sabão, tintas), têxteis, cimento, vidro,
amianto, tabaco, alimentos, bebidas. Produtos agrícolas
importantes são Algodão, castanha de caju, cana, mandioca,
milho, cocos, sisal, frutas cítricas e tropicais, batatas, girassóis;
carne de bovino, aves de capoeira. As commodities de
exportação mais importantes são alumínio, camarão, caju,



algodão, açúcar, cítricos, madeira ; electricidade a granel e os
parceiros de exportação mais importantes são Holanda 30,8%,
Índia 15,2%, África do Sul 14,6% (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas e equipamentos,
veículos, combustíveis, produtos químicos, produtos metálicos,
gêneros alimentícios, têxteis e os parceiros de importação mais
importantes são África do Sul 36,6%, China 10,9%, Países
Baixos 7,8%, Bahrein 5,2% França 4,2%, Portugal 4,2%,
Emirados Árabes Unidos 4,1% (2016). Quão rico é
Moçambique e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $1,300 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 46.1% (2015 estimativa).

Mapa de Moçambique
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Namíbia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Namíbia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
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visão geral e o mapa detalhado de Namíbia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Namíbia aqui:
 

Namíbia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Namíbia? Vamos começar

com isso: A África do Sul ocupou a colônia alemã da África do
Sudoeste durante a Primeira Guerra Mundial e administrou-a
como mandato até depois da Segunda Guerra Mundial, quando
anexou o território. Em 1966, o grupo guerrilheiro marxista da
Organização do Povo do Sudeste da África (Swapo) lançou
uma guerra de independência para a área que se tornou a
Namíbia, mas não foi até 1988 que a África do Sul concordou
em encerrar sua administração de acordo com um plano de paz
da ONU para toda a região. A Namíbia foi governada pela
Swapo desde que o país conquistou a independência em 1990,
embora o partido tenha deixado cair grande parte de sua
ideologia marxista. O primeiro-ministro Hage Geingob foi eleito
presidente em 2014 em uma vitória esmagadora, substituindo
Hifikepunye Pohamba, que desistiu depois de cumprir dois
mandatos.

Geografia de Namíbia



Onde no globo é Namíbia? A
localização deste país é África do Sul, que faz fronteira com o
Oceano Atlântico Sul, entre Angola e África do Sul. A área
total de Namíbia é 824,292 km2, da qual 823,290 km2 é terra.
Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
planalto alto; Deserto do Namib ao longo da costa; Deserto do
Kalahari no leste. O ponto mais baixo de Namíbia é Oceano
Atlântico 0 m, o ponto mais alto Königstein em Brandberg
2,573 m de. E o clima é deserto; quente, seco; precipitação
escassa e errática.

Habitantes de Namíbia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Namíbia. O número é: 2,484,780. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? preto 87,5%,
branco 6%, misturado 6,5%. Quais são os idiomas em
Namíbia? As línguas de Oshivambo 48,9%, Nama / Damara
11,3%, Afrikaans 10,4% (linguagem comum da maioria da
população e cerca de 60% da população branca), línguas de
Otjiherero 8,6%, línguas de Kavango 8,5%, línguas de Caprivi
4,8%, inglês (oficial ) 3,4%, outras línguas africanas 2,3%,



outras 1,7%. E as religiões: Cristãs 80% a 90% (pelo menos
50% luteranas), crenças indígenas 10% a 20%. Quantos anos
as pessoas estão em média? 21.2 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 64 ano. Onde as
pessoas vivem em Namíbia? Aqui: Densidade populacional é
muito baixa, com o maior agrupamento encontrado na região
norte-central extrema ao longo da fronteira com Angola. As
principais áreas urbanas de Namíbia são: Windhoek (capital)
368.000 (2015).

Governo e Economia de Namíbia
A cidade de Namíbia é Windhoek e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 14 regiões; Erongo, Hardap, // Karas,
Kavango East, Kavango West, Khomas, Kunene, Ohangwena,
Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa,
Zambezi; nota - a região de Karas foi renomeada // Karas em
setembro de 2013 para incluir o clique lateral alveolar da língua
de Khoekhoegowab. Em relação à economia de Namíbia,
produtos industriais importantes são Pacote de carne de peixe ,
processamento de peixe, produtos lácteos, macarrão, bebidas;
mineração (diamantes, chumbo, zinco, estanho, prata,
tungstênio, urânio, cobre). Produtos agrícolas importantes são
milho, sorgo, amendoim, uvas; gado;. As commodities de
exportação mais importantes são diamantes, cobre, ouro, zinco,
chumbo, urânio; gado, peixe branco e moluscos e os parceiros
de exportação mais importantes são Suíça 20%, África do Sul



17,1%, Botsuana 15%, Zâmbia 6,7%, Espanha 4,6%, Itália
4,2% (2016). As commodities de importação mais importantes
são gêneros alimentícios; Produtos petrolíferos e combustíveis,
máquinas e equipamentos, produtos químicos e os parceiros de
importação mais importantes são África do Sul 57,1%,
Botswana 6,8%, Zâmbia 4,1% (2016). Quão rico é Namíbia e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $11,500 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 28.7% (2010 estimativa).

Mapa de Namíbia
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Nauru

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Nauru. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Nauru. Mas vamos começar
com a bandeira de país Nauru aqui:
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Nauru - Visão geral:
O que você deve saber sobre Nauru? Vamos começar com

isso: As origens exatas dos nauruanos não são claras, pois seu
idioma não se assemelha a nenhum outro na região do Pacífico.
A Alemanha anexou a ilha em 1888. Um consórcio germano-
britânico começou a extrair os depósitos de fosfato da ilha no
início do século XX. As forças australianas ocuparam Nauru na
Primeira Guerra Mundial; Posteriormente, tornou-se um
mandato da Liga das Nações. Após a Segunda Guerra Mundial
- e uma ocupação brutal pelo Japão - Nauru tornou-se um
território de confiança da ONU. Alcançou a independência em
1968 e se juntou à ONU em 1999 como a menor república
independente do mundo.

Geografia de Nauru

Onde no globo é Nauru? A
localização deste país é Oceania, ilha no Oceano Pacífico Sul,
ao sul das Ilhas Marshall. A área total de Nauru é 21 km2, da
qual 21 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: praia
arenosa se eleva ao anel fértil em torno dos recifes de corais
com planalto de fosfato no. O ponto mais baixo de Nauru é
Oceano Pacífico centeiro 0 m, o ponto mais alto Comum Ridge



70 m de. E o clima é com padrão monsoonal; estação chuvosa
(de novembro a fevereiro) a.

Habitantes de Nauru
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Nauru. O número é: 11,359 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Nauruan 58%,
outros insulares do Pacífico 26%, chineses 8%, europeus 8%.
Quais são os idiomas em Nauru? Nauruan 93% (oficial, uma
língua distinta da Ilha do Pacífico), inglês 2% (amplamente
compreendido, falado e usado para a maioria dos fins
governamentais e comerciais), outros 5% (inclui I-Kiribati 2% e
chinês 2%). E as religiões: Protestante 60,4% (inclui Nauru
Congregacional 35,7%, Assembléia de Deus 13%, Igreja
Independente de Nauru 9,5%, Baptista 1,5% e Adventista do
Sétimo Dia 0,7%), Católica Romana 33%, outros 3,7%, 1,8%,
não especificado 1,1% (2011 est .). Quantos anos as pessoas
estão em média? 26.4 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 67.4 ano. Onde as pessoas vivem
em Nauru? Aqui: Extensa mineração de fosfato fez
aproximadamente 90% da ilha inadequada para a agricultura; a
maioria das pessoas vive nas áreas costeiras férteis,
especialmente ao longo da costa sudoeste. As principais áreas
urbanas de Nauru são: desconhecido.

Governo e Economia de Nauru
A cidade de Nauru é "Nauru Bwiema" (Canção de Nauru)



e o governo tipo república parlamentar. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - 14 distritos; Aiwo, Anabar,
Anetan, Anibare, Baitsi, Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw,
Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren,. Em relação à economia de
Nauru, produtos industriais importantes são fosfato mineração,
offshore banking, produtos de coco. Produtos agrícolas
importantes são cocos. As commodities de exportação mais
importantes são fosfatos e os parceiros de exportação mais
importantes são Nigéria 45,5%, Austrália 13,7%, Japão 13%,
Coréia do Sul 11,1%, NZ 8,7% (2016 ). As commodities de
importação mais importantes são alimentos, combustível,
fabricação, materiais de construção, máquinas e os parceiros
de importação mais importantes são Austrália 71,9%, Fiji
8,1%, Japão 4,4% (2016). Quão rico é Nauru e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $12,200 (2017 estimativa). Isso é muito
bom. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Nauru
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Nepal

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Nepal. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Nepal. Mas vamos começar
com a bandeira de país Nepal aqui:
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Nepal - Visão geral:
O que você deve saber sobre Nepal? Vamos começar com

isso: Durante o final do século XVIII e início do século XIX, o
principado de Gorkha uniu muitos dos outros principados e
estados da região sub-Himalayan em um Reino nepalês. O
Nepal manteve sua independência após a guerra anglo-nepalês
de 1814-16 e o tratado de paz subsequente lançou as bases
para dois séculos de relações amigáveis entre a Grã-Bretanha
eo Nepal. (A Brigada de Gurkhas continua a servir no exército
britânico até o presente). Em 1951, o monarca nepalês
terminou o sistema de governo centenário por ministros
hereditários e instituiu um sistema de gabinete que trouxe os
partidos políticos ao governo. Esse arranjo durou até 1960,
quando os partidos políticos foram novamente banidos, mas foi
reintegrado em 1990 com o estabelecimento de uma
democracia multipartidária no âmbito de uma monarquia
constitucional. Uma insurgência liderada por maoístas estourou
em 1996. A guerra civil de 10 anos que se seguiu entre forças
maoístas e governamentais testemunhou a dissolução do
gabinete e do parlamento e a reincidência do poder absoluto do
rei em 2002. Um acordo de paz em 2006 levou para a
promulgação de uma constituição provisória em 2007. Na
sequência de uma eleição da Assembléia Constituinte (CA) em
todo o país, em 2008, a recém formada autoridade declarou o
Nepal uma república democrática federal, aboliu a monarquia e



elegeu o primeiro presidente do país. Depois que a CA não
elaborou uma constituição em um prazo de maio de 2012
estabelecido pelo Supremo Tribunal, então o primeiro-ministro
Baburam Bhattarai dissolveu a CA. Meses de negociações
prosseguiram até março de 2013, quando os principais partidos
políticos concordaram em criar um governo interino liderado
pelo então juiz Khil Raj Regmi com o mandato de realizar
eleições para uma nova CA. As eleições foram realizadas em
novembro de 2013, em que o Congresso nepalês conquistou a
maior participação de assentos na CA e, em fevereiro de 2014,
formou um governo de coalizão com o segundo lugar do
Partido Comunista do Nepal - Marxista-leninista unificado e
com o presidente do Congresso Nepalês, Sushil Koirala, como
primeiro ministro. A nova constituição do Nepal entrou em
vigor em setembro de 2015, altura em que a CA tornou-se o
Parlamento. Khagda Prasad Sharma OLI serviu como primeiro
primeiro ministro pós-constituição de outubro de 2015 a agosto
de 2016, quando uma nova coalizão liderada pelo líder maoísta
Pushpa Kamal Dahal (também conhecido como "Prachanda")
assumiu o cargo de primeiro-ministro. A constituição prevê um
período de transição durante o qual foram necessários três
conjuntos de eleições - locais, provinciais e nacionais -. As
primeiras eleições locais em 20 anos ocorreram em três fases
entre maio e setembro de 2017, enquanto as eleições estaduais
e federais prosseguiram em duas fases em novembro e
dezembro de 2017.

Geografia de Nepal



Onde no globo é Nepal? A
localização deste país é Sul da Ásia, entre a China e a Índia. A
área total de Nepal é 147,181 km2, da qual 143,351 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: Tarai ou planície
plana do rio Ganges no sul; região central da colina com o
Himalayas acidentado no norte. O ponto mais baixo de Nepal é
Kanchan Kalan 70 m, o ponto mais alto Monte Everest 8,848
m (pico mais alto na Ásia e ponto mais alto na terra acima do
nível do mar). E o clima é variam de verões quentes e invernos
severos em verões subterráneos norte a subtropical e invernos
suaves no sul de.

Habitantes de Nepal
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Nepal. O número é: 29,384,297 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Chhettri 16,6%,
Brahman-Hill 12,2%, Magar 7,1%, Tharu 6,6%, Tamang
5,8%, Newar 5%, Kami 4,8%, Muçulmano 4,4%, Yadav 4%,
Rai 2,3%, Gurung 2%, Damai / Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6%,
Limbu 1,5%, Sarki 1,4%, Teli 1,4%, Chamar / Harijan / Ram
1,3%, Koiri / Kushwaha 1,2%, outros 19%. Quais são os
idiomas em Nepal? nepalês (oficial) 44,6%, Maithali 11,7%,



Bhojpuri 6% Tharu 5,8%, Tamang 5,1%, Newar 3,2%, Magar
3%, Bajjika 3%, Urdu 2,6%, Avadhi 1,9%, Limbu 1,3%,
Gurung 1,2%, outros 10,4%, não especificado 0,2%. E as
religiões: Hindu 81,3%, budista 9% , Muçulmano 4,4%, Kirant
3,1%, cristão 1,4%, outros 0,5%, não especificado 0,2%
(2011 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 24.1
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 71 ano. Onde as pessoas vivem em Nepal? Aqui: maior
parte da população é dividida quase que por igual entre uma
concentração no sul planícies da região de Tarai e da região
montanhosa central; a densidade geral é bastante baixa. As
principais áreas urbanas de Nepal são: Katmandu (capital)
1.183 milhões (2015).

Governo e Economia de Nepal
A cidade de Nepal é Kathmandu e o governo tipo

república parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 14 zonas (âncora, singular e plural);
Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi,
Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti.
Em relação à economia de Nepal, produtos industriais
importantes são turismo de carne de búfalo , tapetes, têxteis;
Pequenos moinhos de arroz, juta, açúcar e oleaginosas;
produção de cigarros, cimento e tijolos. Produtos agrícolas
importantes são Pulsos, arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar,
juta, raízes; leite,. As commodities de exportação mais
importantes são vestuário, legumes, carpetes, têxteis, suco,



produtos de juta e os parceiros de exportação mais importantes
são Índia 56,6%, US 11,5%, Turquia 4% (2016). As
commodities de importação mais importantes são produtos
petrolíferos, máquinas e equipamentos, ouro, eletrodomésticos,
medicamentos e os parceiros de importação mais importantes
são Índia 70,1%, China 10,3% (2016). Quão rico é Nepal e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,700 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 25.2% (2011 estimativa).

Mapa de Nepal
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Países Baixos

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Países Baixos. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Países Baixos. Mas
vamos começar com a bandeira de país Países Baixos aqui:
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Países Baixos - Visão geral:
O que você deve saber sobre Países Baixos? Vamos

começar com isso: As Provincias Unidas Holandesas
declararam sua independência da Espanha em 1579; Durante o
século 17, eles se tornaram um importante poder comercial e
marítimo, com assentamentos e colônias em todo o mundo.
Após uma ocupação francesa de 20 anos, um Reino dos Países
Baixos foi formado em 1815. Em 1830, a Bélgica separou-se e
formou um reino separado. A Holanda permaneceu neutra na
Primeira Guerra Mundial, mas sofreu invasão e ocupação
alemãs na Segunda Guerra Mundial. Um país moderno e
industrializado, a Holanda também é um grande exportador de
produtos agrícolas. O país foi membro fundador da OTAN e
da CEE (agora a UE) e participou da introdução do euro em
1999. Em outubro de 2010, as antigas Antilhas Holandesas
foram dissolvidas e as três mais pequenas ilhas - Bonaire, Sint
Eustatius, e Saba - tornaram-se municípios especiais na
estrutura administrativa dos Países Baixos. As ilhas maiores de
Sint Maarten e Curacao se juntaram aos Países Baixos e a
Aruba como países constituintes que formam o Reino dos
Países Baixos.

Geografia de Países Baixos



Onde no globo é Países Baixos? A
localização deste país é Europa Ocidental, na fronteira com o
Mar do Norte, entre a Bélgica e a Alemanha. A área total de
Países Baixos é 41,543 km2, da qual 33,893 km2 é terra.
Então este não é um país grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: principalmente terras costeiras e
terras recuperadas (polders); algumas colinas no sudeste. O
ponto mais baixo de Países Baixos é Zuidplaspolder -7 m, o
ponto mais alto Mount Scenery 862 m (na ilha de Saba, no
Caribe, agora considerada parte integrante da Holanda após a
dissolução das Antilhas Holandesas). E o clima é temperado;
marinho; Verões e invernos suaves.

Habitantes de Países Baixos
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Países Baixos. O número é: 17,084,719 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Holandês 77.4%, UE 6.2%, turco 2.3%, marroquino
2.3%, indonésio 2.1%, Suriname 2%, outros 7,7% (2017 est.)
Católica Romana. Quais são os idiomas em Países Baixos?
Holandesa (oficial). E as religiões: 23,7%, Protestante 15,5%



(inclui Reformado Holandês 6,5%, Igreja Protestante da
Holanda 5,7%, Calvinista 3,3%), Islã 4,9%, outros 5,7% (inclui
hindu, Budista, judeu), nenhum 50,1% (2015 est.). Quantos
anos as pessoas estão em média? 42.6 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 81.4 ano. Onde
as pessoas vivem em Países Baixos? Aqui: uma área conhecida
como Randstad, ancorada pelas cidades de Amsterdã,
Roterdã, Haia e Utrecht, é a região mais densamente povoada;
o norte tende a ser menos denso, embora comunidades
consideráveis possam ser encontradas em todo o país. As
principais áreas urbanas de Países Baixos são: Amsterdã
(capital) 1.091 milhões; Rotterdam 993,000; Haia (sede do
governo) 650,000 (2015).

Governo e Economia de Países Baixos
A cidade de Países Baixos é Amsterdã; nota - Haia é sede

do governo e o governo tipo Monarquia constitucional
parlamentar; parte do Reino dos Países Baixos,. Vamos dar
uma olhada nas divisões administrativas - 12 províncias
(provincies, singular - provincie); Drenthe, Flevolândia, Fryslan
(Frísia), Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant
(Brabante do Norte), Noord-Holland (Holanda do Norte),
Overijssel, Utrecht, Zelândia (Zelândia), Zuid-Holland
(Holanda do Sul). Em relação à economia de Países Baixos,
produtos industriais importantes são agroindústrias, produtos
metálicos e de engenharia, máquinas e equipamentos elétricos,
produtos químicos, petróleo, construção, microeletrônica,



pesca. Produtos agrícolas importantes são vegetais, plantas
ornamentais, produtos lácteos, aves e produtos pecuários;
materiais de propagação. As commodities de exportação mais
importantes são máquinas e equipamentos de transporte,
produtos químicos, combustíveis minerais; Alimentos e gado,
produtos manufaturados e os parceiros de exportação mais
importantes são Alemanha 24,1%, Bélgica 10,7%, Reino
Unido 9,4%, França 8,8%, Itália 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos de transporte, produtos químicos, combustíveis,
alimentos e vestuário e os parceiros de importação mais
importantes são Alemanha 15,3%, China 14,1%, Bélgica 8,4
%, US 7,9%, Reino Unido 5,3%, Rússia 4,1% (2016). Quão
rico é Países Baixos e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $53,600
(2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em
média aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 8.8%
(2015 estimativa).

Mapa de Países Baixos
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Nova Caledónia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Nova Caledónia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
mapa de visão geral e o mapa detalhado de Nova Caledónia.
Mas vamos começar com a bandeira de país Nova Caledónia
aqui:

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


 

Nova Caledónia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Nova Caledónia? Vamos

começar com isso: Estabelecido tanto pela Grã-Bretanha
quanto pela França durante a primeira metade do século XIX,
a ilha tornou-se uma possessão francesa em 1853. Serviu como
colônia penal por quatro décadas após 1864. A agitação para a
independência durante a década de 1980 e início da década de
1990 terminou no 1998 Noumea Acordo, que nos últimos 20
anos transferiu uma quantidade crescente de responsabilidade
governamental da França para a Nova Caledônia. O acordo
também compromete a França a realizar um referendo até
novembro de 2018 para decidir se a Nova Caledônia deve
assumir a plena soberania e independência.

Geografia de Nova Caledónia

Onde no globo é Nova Caledónia?
A localização deste país é Oceania, ilhas no sul do Oceano
Pacífico, a leste da Austrália. A área total de Nova Caledónia é
18,575 km2, da qual 18,275 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: Planícies costeiras quentes e úmidas com montanhas
interiores. O ponto mais baixo de Nova Caledónia é Oceano



Pacífico 0 m, o ponto mais alto Mont Panie 1.628 m de. E o
clima é tropical; modificado pelos ventos alísios do sudeste;.

Habitantes de Nova Caledónia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Nova Caledónia. O número é: 279,070 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Kanak 40,3%, europeu 29,2%, Wallis, Futunista 8,7%,
Tahitiano 2%, Indonésio 1,6%, Vietnamita 1%, Ni-Vanuatu
0,9%, outros 16,2% (2009 est.). Quais são os idiomas em
Nova Caledónia? Francês (oficial), 33 Melanésio - dialetos
polinésios. E as religiões: católicos romanos 60%, protestantes
30%, outros 10%. Quantos anos as pessoas estão em média?
32 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 77.9 ano. Onde as pessoas vivem em Nova Caledónia?
Aqui: maioria da população vive na parte sul da ilha principal,
na e ao redor da capital de Noumea. As principais áreas
urbanas de Nova Caledónia são: Noumea (capital) 181.000
(2014).

Governo e Economia de Nova Caledónia
A cidade de Nova Caledónia é Noumea e o governo tipo

democracia parlamentar (Congresso Territorial); uma
coletividade no exterior da França. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 3 províncias; Província Iles (Província
das Ilhas), Província Nord (Província Norte) e Province Sud
(Província do Sul). Em relação à economia de Nova Caledónia,



produtos industriais importantes são mineração e fundição de
níquel de peixe. Produtos agrícolas importantes são vegetais;
carne bovina, carne de veado, outros produtos pecuários;. As
commodities de exportação mais importantes são ferronickels,
minério de níquel, peixe e os parceiros de exportação mais
importantes são China 30,4%, Japão 15,7%, Coréia do Sul
14,7%, França 5%, Bélgica 4,5% (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas e equipamentos,
combustíveis, produtos químicos, gêneros alimentícios e os
parceiros de importação mais importantes são França 25,1%,
Singapura 10,1%, China 9,8%, Austrália 6,2%, Malásia 5,9%,
Coréia do Sul 5,8%, NZ 4,6%, US 4,3% (2016). Quão rico é
Nova Caledónia e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $31,100
(2015 estimativa). Isso significa que os padrões de vida são
bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 17% (2008).

Mapa de Nova Caledónia
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Nova Zelândia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Nova Zelândia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
mapa de visão geral e o mapa detalhado de Nova Zelândia.
Mas vamos começar com a bandeira de país Nova Zelândia
aqui:
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Nova Zelândia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Nova Zelândia? Vamos

começar com isso: Os maori polinésios chegaram a Nova
Zelândia em cerca de 800 dC. Em 1840, seus chefes entraram
em um compacto com a Grã-Bretanha, o Tratado de Waitangi,
no qual eles cediam a soberania à Rainha Victoria enquanto
conservavam os direitos territoriais. Naquele mesmo ano, os
britânicos começaram o primeiro assentamento colonial
organizado. Uma série de guerras de terra entre 1843 e 1872
terminou com a derrota dos povos nativos. A colônia britânica
da Nova Zelândia tornou-se um domínio independente em
1907 e apoiou o Reino Unido militarmente em ambas as
guerras mundiais. A participação total da Nova Zelândia em
várias alianças de defesa caducou na década de 1980. Nos
últimos anos, o governo procurou lidar com queixas maori de
longa data.

Geografia de Nova Zelândia

Onde no globo é Nova Zelândia? A
localização deste país é Oceania, ilhas no Oceano Pacífico Sul,
sudeste da Austrália. A área total de Nova Zelândia é 268,838
km2, da qual 264,537 km2 é terra. Então este é um país
bastante grande. Como podemos descrever o terreno do país?



Desta forma: predominantemente montanhosos com grandes
planícies costeiras. O ponto mais baixo de Nova Zelândia é
Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Aoraki-Mount Cook
3,724 m de. E o clima é temperados com fortes contrastes
regionais.

Habitantes de Nova Zelândia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Nova Zelândia. O número é: 4,510,327 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? 71,2% na Europa, Maori 14,1%, asiático 11,3%, povos
do Pacífico 7,6%, Oriente Médio, América Latina e Africano
1,1% outros 1,6%, não declarados ou não identificados 5,4%.
Quais são os idiomas em Nova Zelândia? Inglês (oficial de
facto) 89,8%, Maori (de jure oficial) 3,5%, Samoano 2%,
Hindi 1,6%, Francês 1,2%, Chinês do Norte 1,2%, Yue 1%,
outro ou não indicado 20,5%, Língua de Sinais da Nova
Zelândia (oficial de jure). E as religiões: Christian 44,3%
(católico 11,6%, anglicano 10,8%, Presbiteriano e
Congregacional 7,8%, metodista, 2,4%, Pentecostal 1,8%,
outros 9,9%), Hindu 2,1%, budista 1,4%, Maori Christian
1,3% Islão 1,1%, outra religião 1,4% (inclui religiões do
judaísmo, do espiritismo e da Nova Era, Baha'i, religiões
asiáticas além do budismo), sem religião 38,5%, não declarado
ou não identificado 8,2%, objetivou responder 4,1%. Quantos
anos as pessoas estão em média? 37.9 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual



é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 81.3 ano. Onde
as pessoas vivem em Nova Zelândia? Aqui: Mais de três
quartos dos neozelandeses, incluindo os maori indígenas, vivem
na Ilha do Norte, principalmente nas áreas urbanas. As
principais áreas urbanas de Nova Zelândia são: Auckland
1,344 milhões; Wellington (capital) 383,000 (2015).

Governo e Economia de Nova Zelândia
A cidade de Nova Zelândia é Wellington e o governo tipo

Democracia parlamentar (Parlamento da Nova Zelândia) sob
uma monarquia constitucional; um reino da Commonwealth.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 16 regiões
e 1 território; Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Chatham
Islands, Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu-Wanganui,
Marlborough, Nelson, Northland, Otago, Southland, Taranaki,
Tasman, Waikato, Wellington, West Coast,. Em relação à
economia de Nova Zelândia, produtos industriais importantes
são agricultura, silvicultura, pesca, toras e artigos de madeira,
fabricação, mineração, construção, serviços financeiros,
serviços imobiliários, turismo. Produtos agrícolas importantes
são Produtos lácteos, ovelhas, bovinos, aves, frutas, vegetais,
vinho, frutos do mar, trigo e cevada. As commodities de
exportação mais importantes são produtos lácteos, carne e
miudezas comestíveis, toras e artigos de madeira, frutas,
petróleo bruto, vinho e os parceiros de exportação mais
importantes são China 19,4% Austrália 17,1%, US 10,9%,
Japão 6,2% (2016). As commodities de importação mais
importantes são petróleo e produtos, maquinaria mecânica,
veículos e peças, máquinas elétricas, têxteis e os parceiros de



importação mais importantes são China 19,9%, Austrália
12,6%, US 11,3%, Japão 7,1%, Alemanha 4,8%, Tailândia
4,5%, Coréia do Sul 4,2% (2016). Quão rico é Nova Zelândia
e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $38,500 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Nova Zelândia
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Nicarágua

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Nicarágua. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
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visão geral e o mapa detalhado de Nicarágua. Mas vamos
começar com a bandeira de país Nicarágua aqui:
 

Nicarágua - Visão geral:
O que você deve saber sobre Nicarágua? Vamos começar

com isso: A costa do Pacífico da Nicarágua foi instalada como
uma colônia espanhola do Panamá no início do século XVI. A
independência da Espanha foi declarada em 1821 e o país
tornou-se uma república independente em 1838. A Grã-
Bretanha ocupa a costa do Caribe na primeira metade do
século XIX, mas gradualmente cedeu o controle da região nas
décadas subseqüentes. A oposição violenta à manipulação
governamental e à corrupção se espalharam para todas as
classes em 1978 e resultaram em uma guerra civil de curta
duração que levou os guerrilheiros marxistas sandinistas
liderados por Daniel Ortega Saavedra ao poder em 1979. A
ajuda nicaragüense aos rebeldes esquerdistas em El Salvador
levou os EUA a patrocinam contra guerrilhas contra a
Sandinista durante a maior parte da década de 1980. Depois
de perder eleições livres e justas em 1990, 1996 e 2001, o ex-
presidente sandinista Daniel Ortega foi eleito presidente em
2006, 2011, e mais recentemente em 2016. As eleições
municipais, regionais e de nível nacional desde 2008 foram
prejudicadas por irregularidades generalizadas. A infra-estrutura
e a economia da Nicarágua - duramente atingidas pela guerra
civil anterior e pelo furacão Mitch em 1998 - estão sendo



reconstruídas, mas as instituições democráticas enfraqueceram-
se sob o governo de Ortega, já que o presidente conquistou o
controle total sobre os quatro ramos do governo: a presidência,
a judicial, a Assembléia Nacional e o Conselho Supremo
Eleitoral.

Geografia de Nicarágua

Onde no globo é Nicarágua? A
localização deste país é América Central, que faz fronteira tanto
com o Mar do Caribe como com o Oceano Pacífico Norte,
entre a Costa Rica e Honduras. A área total de Nicarágua é
130,370 km2, da qual 119,990 km2 é terra. Então este não é
um país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: extensas planícies costeiras atlânticas que se
elevam às montanhas centrais do interior; Litoral costeiro
pacífico interrompido por vulcões. O ponto mais baixo de
Nicarágua é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Mogoton
2,085 m de. E o clima é tropicais nas terras baixas, mais frio
nas terras altas,.

Habitantes de Nicarágua
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Nicarágua. O número é: 6,025,951 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? mestiço (amizade e branco) 69%, branco 17%, preto



9%, ameríndio 5%. Quais são os idiomas em Nicarágua?
espanhol (oficial) 95,3%, Miskito 2,2%, mestiço da costa do
Caribe 2%, outros 0,5%. E as religiões: católico romano
51,6%, evangélico 33,9 %, outro 1,5%, não especificado
12,9%, nenhum 0,2% (2016 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 25.7 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 73.5 ano. Onde as pessoas vivem
em Nicarágua? Aqui: a maioria esmagadora da população
reside na metade ocidental do país, com grande parte do
crescimento urbano centrado em a capital da cidade de
Manágua; As áreas costeiras também mostram grandes grupos
populacionais. As principais áreas urbanas de Nicarágua são:
Managua (capital) 956,000 (2015).

Governo e Economia de Nicarágua
A cidade de Nicarágua é Manágua e o governo tipo

República Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 15 departamentos (departamentos,
departamentos singulares) e 2 regiões autônomas (regiões
autonomistas, região autônoma de região); Boaco, Carazo,
Chinandega, Chontales, Costa Caribe Norte, Costa Caribe
Sur, Esteli, Granada, Jinotega, Leon, Madriz, Manágua,
Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan, Rivas. Em
relação à economia de Nicarágua, produtos industriais
importantes são processamento de alimentos, produtos
químicos, máquinas e produtos metálicos, vestuário de malha e
tecidos, refinação e distribuição de petróleo, bebidas, calçados,



madeira, fabricação de cabos elétricos, mineração. Produtos
agrícolas importantes são Café, bananas, cana-de-açúcar,
arroz, milho, tabaco, algodão, gergelim, soja, feijão, carne
bovina, carne de porco, aves, produtos lácteos, camarão,
lagostas, amendoim,. As commodities de exportação mais
importantes são Café, carne, ouro, açúcar, amendoim, camarão
e lagosta, tabaco, charutos, cabos de automóveis, têxteis,
vestuário e os parceiros de exportação mais importantes são
US 51,5%, México 13,8%, El Salvador 6%, Venezuela 5,9%
(2016) ). As commodities de importação mais importantes são
bens de consumo, máquinas e equipamentos, matérias-primas,
produtos petrolíferos e os parceiros de importação mais
importantes são US 19,7%, China 12,9%, México 9,7%,
Costa Rica 7,8%, Guatemala 6,5%, Antilhas Holandesas 5,7%,
El Salvador 4,8% (2016). Quão rico é Nicarágua e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $5,800 (2017 estimativa). Este é um
número bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 29.6% (2015 estimativa).

Mapa de Nicarágua
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Níger

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Níger. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Níger. Mas vamos começar com a
bandeira de país Níger aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Níger - Visão geral:
O que você deve saber sobre Níger? Vamos começar com

isso: O Níger tornou-se independente da França em 1960 e
experimentou um regime de partido único e militar até 1991,
quando o general Ali Saibou foi forçado pela pressão pública
para permitir eleições multipartidárias, o que resultou em um
governo democrático em 1993. A luta interna política levou o
governo a uma paralisação e em 1996 levou a um golpe do
coronel Ibrahim BARE. Em 1999, BARE foi morto em um
contra-golpe por oficiais militares que restauraram o governo
democrático e realizaram eleições que levaram Mamadou
Tandja ao poder em dezembro desse ano. Tandja foi reeleito
em 2004 e, em 2009, liderou uma alteração constitucional que
lhe permitiu prorrogar seu mandato como presidente. Em
fevereiro de 2010, oficiais militares lideraram um golpe que
depôs Tandja e suspendeu a constituição. Issoufou
Mahamadou foi eleito em abril de 2011 após o golpe e reeleito
para um segundo mandato no início de 2016. O Níger é um
dos países mais pobres do mundo com serviços
governamentais mínimos e fundos insuficientes para desenvolver
sua base de recursos. A economia em grande parte agrária e
baseada na subsistência é freqüentemente interrompida por
extensas secas comuns à região do Sahel da África. A rebelião
do Touareg surgiu em 2007 e terminou em 2009. Níger está
enfrentando maiores preocupações de segurança em suas



fronteiras de várias ameaças externas, incluindo a insegurança
na Líbia, o derrame do conflito no Mali e o extremismo violento
no nordeste da Nigéria.

Geografia de Níger

Onde no globo é Níger? A
localização deste país é África Ocidental, sudeste da Argélia. A
área total de Níger é 1.267 milhão km2, da qual 1,266,700
km2 é terra. Então, este é um país muito grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
predominantemente planícies do deserto e dunas de areia;
plano para planícies ondulantes no sul; Montanhas no norte. O
ponto mais baixo de Níger é Rio do Níger 200 m, o ponto mais
alto Idoukal-n-Taghes 2,022 m de. E o clima é deserto;
principalmente quente, seco, empoeirado; tropical no extremo
sul.

Habitantes de Níger
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Níger. O número é: 19,245,344 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Hausa 53,1%, Zarma / Songhai 21,2%, Touareg 11%, Pepino
(Peul) 6,5%, Kanuri 5,9%, Gurma 0,8%, árabe 0,4%, Tubu



0,4% Outro / indisponível 0,9% (2006 est.). Quais são os
idiomas em Níger? Francês (oficial), Hausa, Djerma. E as
religiões: Muçulmano 80%, outro (inclui crenças indígenas e
cristãos) 20%. Quantos anos as pessoas estão em média? 15.4
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 55.9 ano. Onde as pessoas vivem em Níger? Aqui:
maioria da população está localizada no extremo sul do país ao
longo da fronteira com a Nigéria e Benin. As principais áreas
urbanas de Níger são: Niamey (capital) 1,09 milhões (2015).

Governo e Economia de Níger
A cidade de Níger é Niamey e o governo tipo República

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 7 regiões (regiões, região singular) e 1 distrito
principal ( communaute urbaine); Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinde. Em relação à
economia de Níger, produtos industriais importantes são
mineração de urânio de aves de capoeira , petróleo, cimento,
tijolo, sabão, têxteis, processamento de alimentos, produtos
químicos, matadouros. Produtos agrícolas importantes são
caupi, algodão, amendoim, milho, sorgo, mandioca (mandioca,
tapioca), arroz; bovinos, ovinos, caprinos, camelos, burros,
cavalos,. As commodities de exportação mais importantes são
minério de urânio, gado, caupi, cebolas e os parceiros de
exportação mais importantes são França 31,3% Tailândia
11,6%, Malásia 11,1%, Nigéria 9,5%, Mali 5,6%, China 5,3%
(2016). As commodities de importação mais importantes são



gêneros alimentícios, maquinaria, veículos e peças, petróleo,
cereais e os parceiros de importação mais importantes são
França 28,3%, China 16,1%, US 7,8%, Nigéria 5,8%
Tailândia 5,8% (2016). Quão rico é Níger e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $1,200 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 45.4%
(2014 estimativa).

Mapa de Níger
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Nigéria

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Nigéria. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Nigéria. Mas vamos
começar com a bandeira de país Nigéria aqui:
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Nigéria - Visão geral:
O que você deve saber sobre Nigéria? Vamos começar

com isso: A influência e o controle britânico sobre o que se
tornaria a Nigéria e o país mais populoso da África cresceu ao
longo do século XIX. Uma série de constituições após a
Segunda Guerra Mundial concedeu à Nigéria uma maior
autonomia. Após a independência em 1960, a política foi
marcada por golpes de Estado e principalmente pelo governo
militar, até a morte de um chefe de estado militar em 1998
permitiu uma transição política. Em 1999, uma nova
constituição foi adotada e uma transição pacífica para o
governo civil foi completada. O governo continua a enfrentar a
tarefa assustadora de institucionalizar a democracia e reformar
uma economia baseada em petróleo, cujas receitas foram
desperdiçadas pela corrupção e pela má gestão. Além disso, a
Nigéria continua a sofrer tensões étnicas e religiosas de longa
data. Embora ambas as eleições presidenciais de 2003 e 2007
tenham sido prejudicadas por irregularidades e violência
significativas, a Nigéria está atualmente passando por seu
período civil mais antigo desde a independência. As eleições
gerais de abril de 2007 marcaram a primeira transferência de
poder civis para civis na história do país e as eleições de 2011
foram geralmente consideradas credíveis. A eleição de 2015 é
considerada a mais bem executada na Nigéria desde o retorno
ao governo civil, com o partido de oposição guarda-chuva, o
Congresso dos Todos os progressistas, derrotando o Partido



democrata popular que governou desde 1999. A história de S e
as eleições de 2011 foram geralmente consideradas credíveis.
A eleição de 2015 é considerada a mais bem executada na
Nigéria desde o retorno ao governo civil, com o partido de
oposição guarda-chuva, o Congresso dos Todos os
progressistas, derrotando o Partido democrata popular que
governou desde 1999. A história de S e as eleições de 2011
foram geralmente consideradas credíveis. A eleição de 2015 é
considerada a mais bem executada na Nigéria desde o retorno
ao governo civil, com o partido de oposição guarda-chuva, o
Congresso dos Todos os progressistas, derrotando o Partido
democrata popular que governou desde 1999.

Geografia de Nigéria

Onde no globo é Nigéria? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Golfo da Guiné, entre Benin e Camarões. A área total de
Nigéria é 923,768 km2, da qual 910,768 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: terras baixas do sul do norte se
fundem nas colinas e planaltos centrais; montanhas no sudeste,
planícies no norte. O ponto mais baixo de Nigéria é Oceano
Atlântico 0 m, o ponto mais alto Chappal Waddi 2,419 m. E o



clima é varia; equatorial no sul, tropical no centro, e nas.

Habitantes de Nigéria
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Nigéria. O número é: 190,632,261. Então este país está entre
os mais populosos do mundo. Quem mora aqui? Nigéria, o país
mais populoso de África, é composto por mais de 250 grupos
étnicos; Os mais populosos e politicamente influentes são:
Hausa e Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%,
Kanuri 4%, Ibibio 3,5%, Tiv 2.5%. Quais são os idiomas em
Nigéria? Inglês (oficial), Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani,
mais de 500 línguas indígenas adicionais. E as religiões:
Muçulmano 50%, Cristão 40%, crenças indígenas 10%.
Quantos anos as pessoas estão em média? 18.4 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 53.8 ano.
Onde as pessoas vivem em Nigéria? Aqui: Maior população de
qualquer nação africana; grupos populacionais significativos
estão espalhados por todo o país, sendo as áreas de maior
densidade no sul e sudoeste de. As principais áreas urbanas de
Nigéria são: Lagos 13.123 milhões; Kano 3,587 milhões;
Ibadan 3,16 milhões; Abuja (capital) 2,44 milhões; Port
Harcourt 2.343 milhões; Cidade de Benin 1.496 milhões
(2015).

Governo e Economia de Nigéria
A cidade de Nigéria é Abuja e o governo tipo república

presidencial federal. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 36 estados e 1 território; Abia, Adamawa,
Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross
River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Território da Capital
Federal, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi,
Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Níger, Ogun, Ondo, Osun,
Oyo, Planalto, Rios, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara,. Em
relação à economia de Nigéria, produtos industriais importantes
são petróleo bruto, carvão, lata, columbite; produtos de
borracha, madeira; Cimentos e peles, têxteis, cimento e outros
materiais de construção, produtos alimentares, calçados,
produtos químicos, fertilizantes, impressão, cerâmica, aço.
Produtos agrícolas importantes são Cacau, amendoim, algodão,
óleo de palma, milho, arroz, sorgo, milho, mandioca
(mandioca), inhame, borracha; gado, ovelha, cabra, porco;
madeira; peixe. As commodities de exportação mais
importantes são petróleo e produtos petrolíferos 95%, cacau,
borracha (2012 est.) e os parceiros de exportação mais
importantes são Índia 34 %, US 9%, Espanha 5,9%, França
5,8%, África do Sul 5,5%, Canadá 5,1% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas,
produtos químicos, equipamentos de transporte, produtos
manufaturados, alimentos e animais vivos e os parceiros de
importação mais importantes são China 20,3%, US 8,3%,
Bélgica 7,6% UK UK 4.4%, Países Baixos 4.1% (2016).
Quão rico é Nigéria e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $5,900
(2017 estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,



que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 70% (2010 estimativa).

Mapa de Nigéria
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Niue

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Niue. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Niue. Mas vamos começar com a
bandeira de país Niue aqui:
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Niue - Visão geral:
O que você deve saber sobre Niue? Vamos começar com

isso: O afastamento de Niue, bem como as diferenças culturais
e linguísticas entre seus habitantes polinésios e os das ilhas
Cook adjacentes, o fizeram ser administrado separadamente
pela Nova Zelândia. A população da ilha continua a cair (de um
pico de 5.200 em 1966 para 1.618 em 2017) com substancial
emigração para a Nova Zelândia 2.400 km para o sudoeste.

Geografia de Niue

Onde no globo é Niue? A
localização deste país é Oceania, ilha no Oceano Pacífico Sul,
leste de Tonga. A área total de Niue é 260 km2, da qual 260
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: penhascos calcários
íngremes ao longo da costa, planalto central. O ponto mais
baixo de Niue é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto
elevação sem nome 1.4 km a leste de Hikutavake 80 m de. E o
clima é tropical; modificado pelos ventos comerciais do
sudeste.

Habitantes de Niue
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Niue.



O número é: 1,618 (7/2017 estimativa). Então, muitas pessoas
não moram aqui. Quem mora aqui? Niuen 66.5%, parte-Niuen
13.4%, não-Niuen 20.1% (inclui 12% de europeus e asiáticos
e 8% de insulares do Pacífico) (2011 est.). Quais são os
idiomas em Niue? Niuean (oficial) 46% (uma língua polinésia
estreitamente relacionado com Tongan e Samoan), Niuean e
Inglês 32%, Inglês (oficial) 11%, Niuean e outros 5%, outros
6% (2011 est.). E as religiões: Ekalesia Niue (Igreja
Congregacional Cristã de Niue - uma igreja protestante
fundada por missionários da Sociedade Missionária de
Londres) 67%, outros 3% protestantes (inclui o Adventista do
Sétimo Dia 1%, Presbyteriano 1% e Metodista 1%), Mórmon
10%, Católica Romana 10%, Testemunhas de Jeová 2%,
outros 6%, nenhum 2% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? desconhecido. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: desconhecido. Onde as pessoas
vivem em Niue? Aqui: População distribuída em torno das
áreas costeiras periféricas da ilha. As principais áreas urbanas
de Niue são: Alofi (capital) 1,000 (2014).

Governo e Economia de Niue
A cidade de Niue é Alofi e o governo tipo democracia

parlamentar autônoma (Fouo Ekepule) em livre associação com
a Nova Zelândia. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhuma; nota - não há divisões
administrativas de primeira ordem como definidas pelo governo
dos EUA, mas há 14 aldeias no segundo ou. Em relação à



economia de Niue, produtos industriais importantes são
artesanato de gado bovino , processamento de alimentos.
Produtos agrícolas importantes são Cocos, maracujá, mel,
limas, taro, inhame, mandioca (mandioca), batatas doces;
porcos, aves de capoeira,. As commodities de exportação mais
importantes são creme de coco enlatado, copra, mel, baunilha,
produtos de maracujá, papaiilas, raízes, limões, fardos, selos,
artesanato e os parceiros de exportação mais importantes são
desconhecido. As commodities de importação mais importantes
são Alimentos, animais vivos, produtos manufaturados,
máquinas, combustíveis, lubrificantes, produtos químicos,
drogas. e os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Niue e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $5,800 (2003 estimativa). Este é um número bastante
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Niue
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Marianas Setentrionais

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Marianas Setentrionais. Incluídas são estatísticas selecionadas,
um mapa de visão geral e o mapa detalhado de Marianas
Setentrionais. Mas vamos começar com a bandeira de país
Marianas Setentrionais aqui:
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Marianas Setentrionais - Visão geral:
O que você deve saber sobre Marianas Setentrionais?

Vamos começar com isso: Sob a administração dos EUA como
parte do Território da ONU do Pacífico, o povo das Ilhas
Marianas do Norte decidiu, na década de 1970, não buscar a
independência, mas sim forjar vínculos mais estreitos com os
EUA. As negociações para o status territorial começaram em
1972. Um pacto para estabelecer uma comunidade em união
política com os EUA foi aprovado em 1975 e entrou em vigor
em 24 de março de 1976. Um novo governo e constituição
entraram em vigor em 1978.

Geografia de Marianas Setentrionais

Onde no globo é Marianas
Setentrionais? A localização deste país é Oceania, ilhas no
Oceano Pacífico Norte, cerca de três quartos do caminho do
Havaí para as Filipinas. A área total de Marianas Setentrionais
é 464 km2, da qual 464 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: As ilhas do sul neste arquipélago tendente norte-sul são
calcárias, com recifes de coral franjados; As ilhas do norte são
vulcânicas, com vulcões ativos em várias ilhas. O ponto mais



baixo de Marianas Setentrionais é Oceano Pacífico 0 m, o
ponto mais alto elevação sem nome em Agrihan 965 m de. E o
clima é tropicais marinhos; moderado pelos ventos alísios do
nordeste, pouca variação sazonal da temperatura; estação seca
de dezembro a junho, estação chuvosa de julho a outubro.

Habitantes de Marianas Setentrionais
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Marianas Setentrionais. O número é: 52,263 (7/2017
estimativa). Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem
mora aqui? Asiático 50% (inclui Filipino 35,3%, chinês 6,8%,
coreano 4,2% e outros asiáticos 3,7%), nativo havaiano ou
outro insular do Pacífico 34,9% (inclui Chamorro 23,9%,
Carolinian 4,6% e outros nativos havaianos ou insulares do
Pacífico 6,4%), outros 2,5 %, duas ou mais etnias ou raças
12,7% (2010 est.). Quais são os idiomas em Marianas
Setentrionais? Línguas filipinas 32,8%, Chamorro (oficial)
24,1%, inglês (oficial) 17%, outras línguas da ilha do Pacífico
10,1%, chinês 6,8%, outras línguas asiáticas 7,3%, outras
1,9% (2010 est.). E as religiões: Christian (maioria católica
romana, embora as crenças e os tabus tradicionais possam
ainda ser encontrados). Quantos anos as pessoas estão em
média? 33.6 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 75.4 ano. Onde as pessoas vivem em
Marianas Setentrionais? Aqui: aproximadamente 90% da
população vive na ilha de Saipan. As principais áreas urbanas



de Marianas Setentrionais são: Saipan (capital) 49,000 (2014).
Governo e Economia de Marianas Setentrionais
A cidade de Marianas Setentrionais é Saipan e o governo

tipo democracia presidencial; uma comunidade em união
política com os EUA. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhum (comunidade em união política com os
EUA); não há divisões administrativas de primeira ordem, tal
como definidas pelo governo dos EUA, mas existem 4
municípios na segunda ordem: Ilhas do Norte, Rota, Saipan,
Tinian. Em relação à economia de Marianas Setentrionais,
produtos industriais importantes são turismo, banca,
construção, pesca, artesanato, outros serviços. Produtos
agrícolas importantes são Vegetais e melões, frutas e nozes;
plantas ornamentais; gado, aves de capoeira, ovos; produtos de
peixe e aquicultura. As commodities de exportação mais
importantes são vestuário e os parceiros de exportação mais
importantes são desconhecido. As commodities de importação
mais importantes são alimentos, equipamentos e materiais de
construção, produtos petrolíferos e os parceiros de importação
mais importantes são desconhecido. Quão rico é Marianas
Setentrionais e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $13,300 (2013
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Marianas Setentrionais
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Noruega - Visão geral:
O que você deve saber sobre Noruega? Vamos começar

com isso: Dois séculos de ataques de Viking na Europa
diminuíram após a adoção do cristianismo pelo rei Olav
Tryggvason em 994; A conversão do reino norueguês ocorreu
nas próximas décadas. Em 1397, a Noruega foi absorvida em
uma união com a Dinamarca que durou mais de quatro séculos.
Em 1814, os noruegueses resistiram à cessão de seu país para
a Suécia e adotaram uma nova constituição. A Suécia então
invadiu a Noruega, mas concordou em deixar a Noruega
manter sua constituição em troca de aceitar a união sob um rei
sueco. O crescente nacionalismo ao longo do século XIX levou
a um referendo de 1905 que concede a independência da
Noruega. Embora a Noruega permaneça neutra na Primeira
Guerra Mundial, sofreu grandes perdas ao seu transporte. A
Noruega proclamou sua neutralidade no início da Segunda
Guerra Mundial, mas foi ocupada por cinco anos pela
Alemanha nazista (1940-1945). Em 1949, A Noruega
abandonou a neutralidade e tornou-se membro da OTAN. A
descoberta de petróleo e gás nas águas adjacentes no final da
década de 1960 impulsionou as fortunas econômicas da
Noruega. Nos referendos realizados em 1972 e 1994, a
Noruega rejeitou a adesão à UE. As principais questões
domésticas incluem imigração e integração de minorias étnicas,
mantendo a extensa rede de segurança social do país com o



envelhecimento da população e preservando a competitividade
econômica.

Geografia de Noruega

Onde no globo é Noruega? A
localização deste país é Europa do Norte, na fronteira com o
Mar do Norte e o Oceano Atlântico Norte, a oeste da Suécia.
A área total de Noruega é 323,802 km2, da qual 304,282 km2

é terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: glaciado; platôs
principalmente altos e montanhas acidentadas quebradas por
vales férteis; planícies pequenas e dispersas; litoral
profundamente sangrento pelos fiordes; Tundra ártica no norte.
O ponto mais baixo de Noruega é Mar da Noruega 0 m, o
ponto mais alto Galdhopiggen 2,469 m. E o clima é temperados
ao longo da costa, modificados pela Corrente do Atlântico
Norte; interior mais frio com precipitação aumentada e verões
mais frios; Chuvoso durante todo o ano na costa oeste.

Habitantes de Noruega
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Noruega. O número é: 5,320,045 (7/2017 estimativa).



Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Norueguês 83,2% (inclui cerca de 60,000 Sami), outros
europeus 8,3%, outros 8,5% (2017 est.). Quais são os idiomas
em Noruega? Bokmal Norueguês (oficial), Nynorsk Norwegian
(oficial) , pequenas minorias sami e finlandesas. E as religiões:
Igreja da Noruega (Evangélico Luterano - oficial) 71,5%,
Católica Romana 2,8%, outros Cristãos 3,9%, Muçulmanos
2,8%, outros 2%, não especificados 7,5% (2016 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 39.2 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 81.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Noruega? Aqui: a maioria dos
noruegueses vive no sul, onde o clima é mais suave e há melhor
conectividade para a Europa continental; grupos de população
são encontrados ao longo da costa do Mar do Norte no
sudoeste, e Skaggerak no sudeste; as áreas interiores do norte
permanecem escassamente povoadas. As principais áreas
urbanas de Noruega são: OSLO (capital) 986,000 (2015).

Governo e Economia de Noruega
A cidade de Noruega é Oslo e o governo tipo monarquia

constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 19 municípios (fylker, singular - fylke);
Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark,
Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag,
Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-
Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold. Em relação
à economia de Noruega, produtos industriais importantes são



de petróleo e gás, transporte, pesca, aquicultura, transformação
de alimentos, construção naval, produtos de papel e celulose,
metais, produtos químicos, madeira, mineração, têxteis.
Produtos agrícolas importantes são Cevada, trigo, batatas;
carne de porco, carne de bovino, vitela, leite; peixe. As
commodities de exportação mais importantes são petróleo e
produtos petrolíferos, máquinas e equipamentos, metais,
produtos químicos, navios, peixes e os parceiros de exportação
mais importantes são UK 21 %, Alemanha 14,4%, Países
Baixos 10,7%, França 6,9%, Suécia 6,5%, Bélgica 4,4%, US
4,3%, Dinamarca 4% (2016). As commodities de importação
mais importantes são máquinas e equipamentos, produtos
químicos, metais e produtos alimentares e os parceiros de
importação mais importantes são Alemanha 12,2%, Suécia
12,2%, China 11,2%, US 6,6%, Dinamarca 5,7%, Reino
Unido 5,2%, Holanda 4,1% (2016). Quão rico é Noruega e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $70,600 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Noruega
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Omã

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Omã. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
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geral e o mapa detalhado de Omã. Mas vamos começar com a
bandeira de país Omã aqui:
 

Omã - Visão geral:
O que você deve saber sobre Omã? Vamos começar com

isso: Os habitantes da área de Omã prosperaram desde o
comércio do Oceano Índico. No final do século 18, o sultanato
nascente em Muscat assinou o primeiro em uma série de
tratados de amizade com a Grã-Bretanha. Ao longo do tempo,
a dependência de Omã dos conselheiros políticos e militares
britânicos aumentou, embora o Sultanato nunca tenha se
tornado uma colônia britânica. Em 1970, Qaboos bin Said Al-
Said derrubou seu pai, e desde então governou como sultão,
mas ele não designou um sucessor. Seu extenso programa de
modernização abriu o país para o mundo exterior, preservando
os laços de longa data com o Reino Unido e os EUA. A
política externa moderada e independente de Omã procurou
manter boas relações com seus vizinhos e evitar enxertos
externos. Inspirado pelas revoltas populares que varreram o
Oriente Médio e a África do Norte a partir de janeiro de 2011,
alguns dos Omanis organizaram manifestações, exigindo mais
empregos e benefícios econômicos e o fim da corrupção. Em
resposta às demandas dos manifestantes, a Qaboos em 2011
prometeu implementar reformas econômicas e políticas, como a
concessão de poderes legislativos e regulatórios ao Majlis al-
Shura e o aumento dos benefícios de desemprego. Além disso,



em agosto de 2012, o Sultão anunciou uma diretiva real que
exige a implementação rápida de um plano nacional de criação
de emprego para milhares de empregos de Oman e setor
público e privado. Como parte dos esforços do governo para
descentralizar a autoridade e permitir uma maior participação
cidadã na governança local, Omã realizou com sucesso suas
primeiras eleições no município de dezembro de 2012.
Anunciado pelo Sultão em 2011, os conselhos municipais têm o
poder de assessorar o Tribunal Real sobre as necessidades dos
distritos locais nas 11 governorias de Omã. O sultão retornou a
Omã em março de 2015 após oito meses na Alemanha, onde
recebeu tratamento médico. Ele já apareceu publicamente em
algumas ocasiões.

Geografia de Omã

Onde no globo é Omã? A localização
deste país é Oriente Médio, que faz fronteira com o Mar da
Arábia, Golfo de Omã e Golfo Pérsico, entre o Iémen e os
Emirados Árabes Unidos. A área total de Omã é 309,500 km2,
da qual 309,500 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: planície do deserto do sul central, montanhas
acidentadas no norte e no sul. O ponto mais baixo de Omã é



Mar da Arábia 0 m, o ponto mais alto Jabal Shams 3,004 m. E
o clima é deserto seco; quente, úmido ao longo da costa;
Interior quente e seco; Monzão forte do sudoeste do verão
(maio a setembro) na.

Habitantes de Omã
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Omã. O número é: 3,424,386 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Árabe, Baluchi, Sul-Asiático (indiano, paquistanês, Sri Lanka,
Bangladesh),. Quais são os idiomas em Omã? árabe africano
(oficial), inglês, baluchi, urdu, dialetos indianos. E as religiões:
muçulmanos 85,9%, cristão 6,5%, hindu 5,5%, budista 0,8%,
judeus. Quantos anos as pessoas estão em média? 25.6 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
75.7 ano. Onde as pessoas vivem em Omã? Aqui: grande
maioria da população está localizada nas montanhas Al Hagar e
ao redor do país; outro grupo menor é encontrado em torno da
cidade de Salalah, no extremo sul; A maioria do país
permanece escassamente populosa. As principais áreas urbanas
de Omã são: Mascate (capital) 838.000 (2015).

Governo e Economia de Omã
A cidade de Omã é Muscat e o governo tipo monarquia

absoluta. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
11 governorais (muhafazat, singular - muhafaza); Ad Dakhiliyah,
Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah, Janub al Batinah (Al Batinah



South), Janub Ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah South), Masqat
(Muscat), Musandam, Shamal al Batinah (Al Batinah Norte),
Shamal Ash Sharqiyah ( Ash Sharqiyah North), Zufar (Dhofar).
Em relação à economia de Omã, produtos industriais
importantes são produção de crude de petróleo e da refinação,
natural e a produção de gás natural liquefeito; construção,
cimento, cobre, aço, produtos químicos, fibra óptica. Produtos
agrícolas importantes são Datas, limas, bananas, alfafa,
vegetais; camelos, gado; peixes. As commodities de
exportação mais importantes são petróleo, reexportação, peixe,
metais, têxteis e os parceiros de exportação mais importantes
são China 47,8%, Emirados Árabes Unidos 8,3%, Índia 4,1%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
Maquinaria e equipamentos de transporte, produtos
manufaturados, alimentos, gado, lubrificantes e os parceiros de
importação mais importantes são Emirados Árabes Unidos
44,9%, China 4,8%, Índia 4,8% (2016). Quão rico é Omã e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $45,500 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Omã
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Paquistão

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Paquistão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Paquistão. Mas vamos
começar com a bandeira de país Paquistão aqui:
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Paquistão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Paquistão? Vamos começar

com isso: A civilização do Vale do Indo, uma das mais antigas
do mundo e que remonta há pelo menos 5.000 anos, espalhou
grande parte do que é atualmente o Paquistão. Durante o
segundo milênio aC, os restos desta cultura se uniram com os
povos indo-arianos migratórios. A área sofreu invasões
sucessivas nos séculos subseqüentes dos persas, gregos, citas,
árabes (que trouxeram o Islã), afegãos e turcos. O Império
Mughal floresceu nos séculos XVI e XVII; os britânicos
chegaram a dominar a região no século 18. A separação em
1947 da Índia britânica para o estado muçulmano do Paquistão
(com seções Oeste e Leste) e em grande parte a Índia hindu
nunca foi resolvida satisfatoriamente, e Índia e Paquistão
lutaram contra duas guerras e um conflito limitado - em 1947-
48, 1965 e 1999 respectivamente - sobre o território disputado
de Caxemira. Uma terceira guerra entre esses países em 1971 -
na qual a Índia capitalizou a marginalização de bengalis de
Islamabad na política paquistanesa - resultou em que o
Paquistão Oriental se tornou a nação separada do Bangladesh.
Em resposta aos testes de armas nucleares indianas, o
Paquistão realizou seus próprios testes em meados de 1998.
As relações Índia-Paquistão melhoraram em meados da
década de 2000, mas foram rocosas desde os ataques de
novembro de 2008 em Mumbai e foram atacadas por ataques



na Índia por militantes suspeitos de estarem no Paquistão.
Nawaz Sharif assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2013,
marcando a primeira vez na história paquistanesa que um
governo democraticamente eleito completou um termo
completo e passou para um sucessivo governo eleito
democraticamente. Em julho de 2017, a Suprema Corte
desqualificou Sharif do cargo público, e Shahid Khaqan Abbasi
o substituiu como primeiro ministro em agosto. O Paquistão
está envolvido em um conflito armado de décadas com grupos
militantes que visam instituições governamentais e civis,
incluindo o Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) e outras redes
militantes.

Geografia de Paquistão

Onde no globo é Paquistão? A
localização deste país é Sul da Ásia, na fronteira com o Mar da
Arábia, entre a Índia a leste e o Irã e o Afeganistão no oeste e
a China no norte. A área total de Paquistão é 796,095 km2, da
qual 770,875 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: dividido em três áreas geográficas principais: o planalto
do norte, a planície do rio Indus no centro e leste e o platô do
Balochistan no sul e no oeste. O ponto mais baixo de Paquistão
é o mar da Arábia Saudita 0 m, o ponto mais alto K2 (Mt.



Godwin-Austen) 8,611 m. E o clima é principalmente deserto
quente e seco; temperado no noroeste; ártico no norte.

Habitantes de Paquistão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Paquistão. O número é: 204,924,861 (7/2017 estimativa).
Então este país está entre os mais populosos do mundo. Quem
mora aqui? Punjabi 44,7%, Pashtun (Pathan) 15,4%, Sindhi
14,1%, Sariaki 8,4%, Muhajirs 7,6%, Balochi 3,6%, outros
6,3%. Quais são os idiomas em Paquistão? Punjabi 48%,
Sindhi 12%, Saraiki (uma variante Punjabi) 10%, Pashto
(alternativo Nome, Pashtu) 8%, Urdu (oficial) 8%, Balochi 3%,
Hindko 2%, Brahui 1%, Inglês (oficial, lingua franca de elite
paquistanesa e maioria dos ministérios), Burushaski e outros
8%. E as religiões: muçulmanos (oficial ) 96,4% (sunita 85-
90%, xi 10-15%), outros (inclui cristão e hindu) 3,6% (2010
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 23.8 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
68.1 ano. Onde as pessoas vivem em Paquistão? Aqui: O rio
Indus e seus afluentes atraem a maior parte liquidação, com a
província de Punjab, a mais densamente povoada. As principais
áreas urbanas de Paquistão são: Karachi 16,618 milhões;
Lahore 8,741 milhões; Faisalabad 3,567 milhões; Rawalpindi
2,506 milhões; Multan 1.921 milhões; Islamabad (capital)
1,365 milhões (2015).

Governo e Economia de Paquistão



A cidade de Paquistão é Islamabad e o governo tipo
república parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 4 províncias, 1 território e 1 território
de capital; Balochistan, Áreas Tribais Administradas
Federalmente, Território da Capital de Islamabad, Khyber
Pakhtunkhwa (anteriormente Província da Fronteira do
Noroeste), Punjab, Sindh. Em relação à economia de
Paquistão, produtos industriais importantes são têxteis e
vestuário, processamento de alimentos, produtos
farmacêuticos, instrumentos cirúrgicos, materiais de construção,
produtos de papel, fertilizantes, camarão. Produtos agrícolas
importantes são algodão, trigo, arroz, cana-de-açúcar, frutas,
vegetais; leite, carne bovina, carneiro, ovos. As commodities de
exportação mais importantes são têxteis (vestuário, roupa de
cama, pano de algodão, fios), arroz, artigos de couro, artigos
esportivos, produtos químicos Fabricantes, instrumentos
cirúrgicos, tapetes e tapetes e os parceiros de exportação mais
importantes são US 16,3%, China 7,6%, UK 7,4%,
Afeganistão 6,5%, Alemanha 5,7% (2016). As commodities de
importação mais importantes são petróleo, produtos
petrolíferos, máquinas, plásticos, equipamentos de transporte,
óleos comestíveis, papel e cartão, ferro e aço, chá e os
parceiros de importação mais importantes são China 29,1%,
Emirados Árabes Unidos 13,2%, Indonésia 4,4%, US 4,3%,
Japão 4,2% (2016). Quão rico é Paquistão e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $5,400 (2017 estimativa). Este é um número
bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto



interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 29.5%
(FY2013 estimativa).

Mapa de Paquistão
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Palau

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Palau. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Palau. Mas vamos começar com a
bandeira de país Palau aqui:
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Palau - Visão geral:
O que você deve saber sobre Palau? Vamos começar com

isso: Após três décadas, como parte do Território da ONU do
Pacífico sob a administração dos EUA, este grupo mais
ocidental das Ilhas Caroline optou pela independência em 1978
em vez de se juntar aos Estados Federados da Micronésia. Um
Pacto de Associação Livre com os EUA foi aprovado em
1986, mas não ratificado até 1993. Entrou em vigor no ano
seguinte, quando as ilhas ganharam a independência.

Geografia de Palau

Onde no globo é Palau? A
localização deste país é Oceania, grupo de ilhas no Oceano
Pacífico Norte, sudeste das Filipinas. A área total de Palau é
459 km2, da qual 459 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: topografia variada da alta ilha montanhosa principal de
Babelthuap para baixo, ilhas de coral geralmente cercadas por
grandes barreiras de barros. O ponto mais baixo de Palau é
Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Monte Ngerchelchuus
242 m. E o clima é ; quente e úmido; Época úmida Maio a
Novembe,.



Habitantes de Palau
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Palau. O número é: 21,431 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Palauan
(micronésia com misturas malaias e melanésias) 73% Carolinian
2%, asiático 21,7%, caucasiano 1,2%, outros 2,1% (2015
est.). Quais são os idiomas em Palau? Palauan (oficial na
maioria das ilhas) 65,2%, outros 900% da Micronésia, Inglês
(oficial) 19,1%, Filipino 9,9%, chinês 1,2% outros 2,8%. E as
religiões: católicos romanos 45,3%, protestantes 34,9% (inclui
evangélico 26,4%, adventista do sétimo dia 6,9%, Assembléia
de Deus .9%, batista .7%), Modekngei 5,7% (indígena de
Palau), muçulmano 3%, Mórmon 1,5%, outros 9,7% (2015
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 33.4 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
73.4 ano. Onde as pessoas vivem em Palau? Aqui: A maioria
da população está localizada no extremo sul da ilha principal de
Babelthuap. As principais áreas urbanas de Palau são:
Melekeok (capital) 299 (2012).

Governo e Economia de Palau
A cidade de Palau é Ngerulmud e o governo tipo república

presidencial em associação livre com os EUA. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 16 estados; Aimeliik,
Airai, Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok,
Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar,



Ngeremlengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol,. Em relação à
economia de Palau, produtos industriais importantes são
turismo, pesca, agricultura de subsistência. Produtos agrícolas
importantes são Cocos, mandioca (mandioca, tapioca), batata
doce; Peixe, porco, galinha, ovo, banana, papaia, fruta de pão,
calamansi, soursop, castanhas polinésias, amêndoas polinésias,
mangas, taro, goiaba, feijão, pepino, abóbora (várias),
berinjelas, cebolas verdes, kangkong (agrião) (repolhos),
repolhos (vários), rabanetes, nozes de betel, melões, pimentas,
noni, okra. As commodities de exportação mais importantes
são marisco, atum, outros peixes (muitas espécies) e os
parceiros de exportação mais importantes são Grécia 82,4%,
US 6,9% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos, combustíveis,
metais; Produtos alimentícios e os parceiros de importação
mais importantes são US 24,6%, Japão 19,8%, China 14,3%,
Guam 14,2%, Filipinas 4,4% (2016). Quão rico é Palau e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $16,700 (2017 estimativa). Isso é
muito bom. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Palau
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Panamá

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Panamá. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Panamá. Mas vamos
começar com a bandeira de país Panamá aqui:
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Panamá - Visão geral:
O que você deve saber sobre Panamá? Vamos começar

com isso: Explorado e resolvido pelos espanhóis no século 16,
o Panamá rompeu com a Espanha em 1821 e se juntou a uma
união da Colômbia, Equador e Venezuela - nomeou a
República da Gran Colombia. Quando o último se dissolveu em
1830, o Panamá permaneceu parte da Colômbia. Com o apoio
dos EUA, o Panamá separou-se da Colômbia em 1903 e
assinou prontamente um tratado com os EUA, permitindo a
construção de um canal e a soberania dos EUA sobre uma
faixa de terra em ambos os lados da estrutura (a Zona do Canal
do Panamá). O Canal do Panamá foi construído pelo Corpo de
Engenheiros do Exército dos EUA entre 1904 e 1914. Em
1977, um acordo foi assinado para a transferência completa do
Canal dos EUA para o Panamá até o final do século. Certas
porções da Zona e crescente responsabilidade sobre o Canal
foram transferidas nas décadas subseqüentes. Com a ajuda dos
EUA,

Geografia de Panamá

Onde no globo é Panamá? A
localização deste país é América Central, que faz fronteira com



o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico Norte, entre a Colômbia
e a Costa Rica. A área total de Panamá é 75,420 km2, da qual
74,340 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: ,
montanhas íngremes, escarpadas, com planícies dissimuladas e
planalto; planícies costeiras com colinas. O ponto mais baixo de
Panamá é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Volcan Baru
3,475 m de. E o clima é marítimas tropicais; quente, úmido,
nublado; estação chuvosa prolongada (maio a janeiro), estação
seca curta (janeiro a maio).

Habitantes de Panamá
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Panamá. O número é: 3,753,142 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
mestiço (amizade e branco) 65%, nativo americano 12,3%
(Ngabe 7,6%, Kuna 2,4%, Embera 0,9%, Bugle 0,8%, outros
0,4%, não especificado 0,2%), descendência negra ou africana
9,2%, mulato 6,8% , branco 6,7% (2010 est.). Quais são os
idiomas em Panamá? espanhol (oficial), línguas indígenas
(incluindo Ngabere (ou Guaymi), Buglere, Kuna, Embera,
Wounaan, Naso (ou Teribe) e Bri Bri), crioulo inglês
panamenho (semelhante ao jamaicano Crioulo inglês, uma
mistura de inglês e espanhol com elementos de Ngabere,
também conhecido como Guari Guari e Colon Creole), Inglês,
Chinês (Yue e Hakka), Árabe, Crioulo Francês, outros (Iídiche,
Hebraico, Coreano, Japonês). E as religiões: Católicos
Romanos 85%, Protestante 15%. Quantos anos as pessoas



estão em média? 29.2 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 78.8 ano. Onde as pessoas vivem
em Panamá? Aqui: A população está concentrada no centro do
país, particularmente em torno do Canal, mas um segmento
considerável da população também vive no extremo oeste em
torno de David; O terço do leste do país é escassamente
habitado. As principais áreas urbanas de Panamá são: Panamá
CIDADE (capital) 1,673 milhões (2015).

Governo e Economia de Panamá
A cidade de Panamá é Cidade do Panamá e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 províncias (provincias, singular - provincia)
e 3 regiões indígenas (comarcas); Bocas del Toro, Chiriqui,
Cocle, Colon, Darien, Embera-Wounaan, Herrera, Guna Yala,
Los Santos, Ngobe-Bugle, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas,.
Em relação à economia de Panamá, produtos industriais
importantes são construção de camarão , fabricação de
cerveja, cimento e outros materiais de construção, moagem de
açúcar. Produtos agrícolas importantes são Bananas, arroz,
milho, café, cana-de-açúcar, vegetais; gado;. As commodities
de exportação mais importantes são frutas e nozes, peixe,
resíduos de ferro e aço, madeira e os parceiros de exportação
mais importantes são US 21,4%, Holanda 15,2%, Costa Rica
6%, China 5,6% (2016 ). As commodities de importação mais
importantes são combustíveis, máquinas, veículos, barras de
ferro e aço, produtos farmacêuticos e os parceiros de



importação mais importantes são US 25,7%, China 9,2%,
México 5,3% (2016). Quão rico é Panamá e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $24,300 (2017 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 23% (2015 estimativa).

Mapa de Panamá
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Papua-Nova Guiné - Visão geral:
O que você deve saber sobre Papua-Nova Guiné? Vamos

começar com isso: A metade oriental da ilha da Nova Guiné - a
segunda maior do mundo - foi dividida entre a Alemanha
(norte) e o Reino Unido (sul) em 1885. A última área foi
transferida para a Austrália em 1902, que ocupava a parte
norte durante a Guerra Mundial Eu e continuei a administrar as
áreas combinadas até a independência em 1975. Uma revolta
secessionalista de nove anos na ilha de Bougainville terminou
em 1997 depois de reivindicar cerca de 20 mil vidas. Desde
2001, Bougainville experimentou autonomia. Nos termos de um
acordo de paz, 2015 é o ano em que uma janela de cinco anos
abre para um referendo sobre a questão da independência.

Geografia de Papua-Nova Guiné

Onde no globo é Papua-Nova
Guiné? A localização deste país é Oceania, grupo de ilhas,
incluindo a metade oriental da ilha da Nova Guiné, entre o Mar
de Coral e o Oceano Pacífico Sul, a leste da Indonésia. A área
total de Papua-Nova Guiné é 462,840 km2, da qual 452,860



km2 é terra. Então este é um país bastante grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente montanhas com planalto costeiro e sopés de
rochas. O ponto mais baixo de Papua-Nova Guiné é Oceano
Pacífico 0 m, o ponto mais alto Mount Wilhelm 4,509 m de. E
o clima é tropicais; monção do noroeste (dezembro a março),
monção do sudeste (maio a outubro); ligeira variação sazonal
da temperatura,.

Habitantes de Papua-Nova Guiné
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Papua-Nova Guiné. O número é: 6,909,701 (7/2017
estimativa). Portanto, esta não é uma população muito grande.
Quem mora aqui? Melanésio, Papua, Negrito, Micronésico,
Polinésio. Quais são os idiomas em Papua-Nova Guiné? Tok
Pisin (oficial), inglês (oficial), Hiri Motu (oficial), cerca de 839
línguas indígenas faladas (cerca de 12% do total mundial);
muitas línguas têm menos de 1.000 falantes. E as religiões:
católicos romanos 27%, protestantes 69,4% (evangélico
luterano 19,5%, igreja unida 11,5%, adventistas do sétimo dia
10%, 8,16% pentecostais, aliança evangélica 5,2%, anglicanos
3,2%, batista 2,5% outros protestantes 8,9%), Baha'i 0,3%,
crenças indígenas e outros 3,3% (2000 recenseamentos).
Quantos anos as pessoas estão em média? 23.1 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 67.3 ano.
Onde as pessoas vivem em Papua-Nova Guiné? Aqui:



população concentrada nas terras altas e nas regiões costeiras
do leste da ilha da Nova Guiné; predominantemente uma
distribuição rural com apenas cerca de um quinto da população
residente em áreas urbanas. As principais áreas urbanas de
Papua-Nova Guiné são: PORT Moresby (capital) 345,000
(2015).

Governo e Economia de Papua-Nova Guiné
A cidade de Papua-Nova Guiné é Port Moresby e o

governo tipo democracia parlamentar (Parlamento Nacional)
sob uma monarquia constitucional; um reino da
Commonwealth. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 20 províncias, 1 região autônoma e 1 distrito;
Bougainville, Central, Chimbu, Eastern Highlands, East New
Britain, East Sepik, Enga, Golfo, Hela, Jiwaka, Madang,
Manus, Milne Bay, Morobe, Capital Nacional, Nova Irlanda,
Northern, Southern Highlands, Western, Western Highlands,
ocidental New Britain, West Sepik. Em relação à economia de
Papua-Nova Guiné, produtos industriais importantes são
transformação de copração de marisco , processamento de
óleo de palma, produção de contraplacado, produção de chips
de madeira; mineração (ouro, prata, cobre); petróleo bruto e
produtos petrolíferos; construção, turismo. Produtos agrícolas
importantes são café, cacau, copra, sementes de palma, chá,
açúcar, borracha, batata-doce, frutas, vegetais, baunilha; aves
de capoeira, porco;. As commodities de exportação mais
importantes são óleo, ouro, minério de cobre, toras, óleo de
palma, café, cacau, lagostins, camarão e os parceiros de
exportação mais importantes são Cingapura 23,7%, Austrália



22,9%, Japão 13,2%, China 11,9% (2016). As commodities
de importação mais importantes são máquinas e transporte
equipamentos, produtos manufaturados, alimentos,
combustíveis, produtos químicos e os parceiros de importação
mais importantes são Austrália 36%, China 14,9%, Singapura
8,5%, Malásia 7,5% (2016). Quão rico é Papua-Nova Guiné e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $3,800 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 37% (2002 estimativa).

Mapa de Papua-Nova Guiné
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Paraguai - Visão geral:
O que você deve saber sobre Paraguai? Vamos começar

com isso: O Paraguai conseguiu sua independência da Espanha
em 1811. Na desastrosa Guerra da Aliança Tripla (1865-70) -
entre Paraguai e Argentina, Brasil e Uruguai - Paraguai perdeu
dois terços de seus machos adultos e grande parte do seu
território. O país estagnou economicamente durante o próximo
meio século. Após a Guerra do Chaco de 1932-35 com a
Bolívia, o Paraguai ganhou grande parte da região das planícies
do Chaco. A ditadura militar de 35 anos de Alfredo Stroessner
terminou em 1989 e, apesar do acentuado aumento da luta
política nos últimos anos, o Paraguai realizou eleições
presidenciais relativamente livres e regulares desde o retorno do
país à democracia.

Geografia de Paraguai

Onde no globo é Paraguai? A
localização deste país é América do Sul central, nordeste da
Argentina, sudoeste do Brasil. A área total de Paraguai é
406,752 km2, da qual 397,302 km2 é terra. Então este é um



país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: planícies gramíneas do extremo oeste e
colinas arborizadas a leste do Rio Paraguai; Gran Chaco,
região oeste do Rio Paraguai, na sua maioria baixa, planície
pantanosa perto do rio e floresta seca e esfoliação espinhosa
em outro lado. O ponto mais baixo de Paraguai é junção do
Rio Paraguai e Rio Parana 46 m, o ponto mais alto Cerro Pero
842 m de. E o clima é subtropical a temperado; precipitação
substancial nas porções orientais, tornando-se semi-árida nas.

Habitantes de Paraguai
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Paraguai. O número é: 6,943,739 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? mestiço (misturado espanhol e ameríndio) 95% , outros
5%. Quais são os idiomas em Paraguai? espanhol (oficial),
Guarani (oficial). E as religiões: Católico romano 89,6%,
protestante 6,2%, outro cristão 1,1%, outro ou não
especificado 1,9%, nenhum 1,1% (censo de 2002). Quantos
anos as pessoas estão em média? 28.2 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 77.4 ano. Onde
as pessoas vivem em Paraguai? Aqui: maioria da população
reside na metade leste do país; Ao oeste encontra-se o Gran
Chaco (uma planície semi-árida), que representa 60% do
território terrestre, mas apenas 2% da população total. As
principais áreas urbanas de Paraguai são: Assunção (capital)



2.356 milhões (2015).
Governo e Economia de Paraguai
A cidade de Paraguai é Assunção e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 17 departamentos (departamentos, singulares
- departamento) e 1 capital; Alto Paraguai, Alto Paraná,
Amambay, Assunção, Boqueron, Caaguazu, Caazapa,
Canindeyu, Central, Concepcion, Cordilheira, Guaira, Itapua,
Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro.
Em relação à economia de Paraguai, produtos industriais
importantes são processamento de açúcar de timbe , cimento,
têxteis, bebidas, produtos de madeira, aço, metais comuns,
powe elétrica. Produtos agrícolas importantes são algodão,
cana-de-açúcar, soja, milho, trigo, tabaco, mandioca
(mandioca), frutas, vegetais; carne de porco, ovos, leite;. As
commodities de exportação mais importantes são soja,
alimentos para gado, algodão, carne, óleos comestíveis,
madeira, couro, ouro e os parceiros de exportação mais
importantes são Brasil 35,4%, Argentina 10,5%, Rússia 7,6%,
Chile 6,1% (2016). As commodities de importação mais
importantes são veículos rodoviários, bens de consumo,
tabaco, produtos petrolíferos, maquinaria elétrica, tratores,
produtos químicos, peças de veículos e os parceiros de
importação mais importantes são China 27,3%, Brasil 24,3%,
Argentina 14,3% US 7,1% (2016). Quão rico é Paraguai e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $9,800 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos



acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 22.2% (2015 estimativa).

Mapa de Paraguai
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Peru - Visão geral:
O que você deve saber sobre Peru? Vamos começar com

isso: O antigo Peru foi o assento de várias civilizações andinas
proeminentes, mais notavelmente a dos Incas cujo império foi
capturado pelos conquistadores espanhóis em 1533. O Peru
declarou sua independência em 1821 e as forças espanholas
restantes foram derrotadas em 1824. Após uma dúzia de anos
de governo militar , O Peru retornou à liderança democrática
em 1980, mas experimentou problemas econômicos e o
crescimento de uma insurgência violenta. A eleição do
presidente Alberto Fujimori em 1990 inaugurou uma década
que viu uma reviravolta dramática na economia e um progresso
significativo na redução da atividade guerrilheira. No entanto, a
crescente dependência do presidente de medidas autoritárias e
uma queda econômica no final da década de 1990 gerou
crescente insatisfação com seu regime, o que levou a sua
renúncia em 2000. Um governo provisório supervisionou uma
nova eleição na primavera de 2001, que instalou Alejandro
Toledo Manrique como novo chefe de governo - o primeiro
presidente eleito democraticamente eleito de etnia indígena
peruana. As eleições presidenciais de 2006 viram o retorno de
Alan Garcia Perez, que, depois de um período presidencial
decepcionante de 1985 a 1990, supervisionou uma
recuperação econômica robusta. O ex-oficial do exército
Ollanta Humala Tasso foi eleito presidente em junho de 2011 e



prosseguiu as políticas econômicas sólidas e orientadas para o
mercado das três administrações anteriores. Os níveis de
pobreza e desemprego caíram dramaticamente na última
década, e hoje Peru possui uma das economias de melhor
desempenho da América Latina. Pedro Pablo Kuczynski
Godard ganhou uma eleição presidencial muito estreita em
junho de 2016. que instalou Alejandro Toledo Manrique como
novo chefe de governo - o primeiro presidente
democraticamente eleito de etnia indígena peruana. As eleições
presidenciais de 2006 viram o retorno de Alan Garcia Perez,
que, depois de um período presidencial decepcionante de 1985
a 1990, supervisionou uma recuperação econômica robusta. O
ex-oficial do exército Ollanta Humala Tasso foi eleito presidente
em junho de 2011 e prosseguiu as políticas econômicas sólidas
e orientadas para o mercado das três administrações anteriores.
Os níveis de pobreza e desemprego caíram dramaticamente na
última década, e hoje Peru possui uma das economias de
melhor desempenho da América Latina. Pedro Pablo
Kuczynski Godard ganhou uma eleição presidencial muito
estreita em junho de 2016. que instalou Alejandro Toledo
Manrique como novo chefe de governo - o primeiro presidente
democraticamente eleito de etnia indígena peruana. As eleições
presidenciais de 2006 viram o retorno de Alan Garcia Perez,
que, depois de um período presidencial decepcionante de 1985
a 1990, supervisionou uma recuperação econômica robusta. O
ex-oficial do exército Ollanta Humala Tasso foi eleito presidente
em junho de 2011 e prosseguiu as políticas econômicas sólidas
e orientadas para o mercado das três administrações anteriores.



Os níveis de pobreza e desemprego caíram dramaticamente na
última década, e hoje Peru possui uma das economias de
melhor desempenho da América Latina. Pedro Pablo
Kuczynski Godard ganhou uma eleição presidencial muito
estreita em junho de 2016. As eleições presidenciais de 2006
viram o retorno de Alan Garcia Perez, que, depois de um
período presidencial decepcionante de 1985 a 1990,
supervisionou uma recuperação econômica robusta. O ex-
oficial do exército Ollanta Humala Tasso foi eleito presidente
em junho de 2011 e prosseguiu as políticas econômicas sólidas
e orientadas para o mercado das três administrações anteriores.
Os níveis de pobreza e desemprego caíram dramaticamente na
última década, e hoje Peru possui uma das economias de
melhor desempenho da América Latina. Pedro Pablo
Kuczynski Godard ganhou uma eleição presidencial muito
estreita em junho de 2016. As eleições presidenciais de 2006
viram o retorno de Alan Garcia Perez, que, depois de um
período presidencial decepcionante de 1985 a 1990,
supervisionou uma recuperação econômica robusta. O ex-
oficial do exército Ollanta Humala Tasso foi eleito presidente
em junho de 2011 e prosseguiu as políticas econômicas sólidas
e orientadas para o mercado das três administrações anteriores.
Os níveis de pobreza e desemprego caíram dramaticamente na
última década, e hoje Peru possui uma das economias de
melhor desempenho da América Latina. Pedro Pablo
Kuczynski Godard ganhou uma eleição presidencial muito
estreita em junho de 2016. políticas econômicas orientadas
para o mercado das três administrações anteriores. Os níveis



de pobreza e desemprego caíram dramaticamente na última
década, e hoje Peru possui uma das economias de melhor
desempenho da América Latina. Pedro Pablo Kuczynski
Godard ganhou uma eleição presidencial muito estreita em
junho de 2016. políticas econômicas orientadas para o
mercado das três administrações anteriores. Os níveis de
pobreza e desemprego caíram dramaticamente na última
década, e hoje Peru possui uma das economias de melhor
desempenho da América Latina. Pedro Pablo Kuczynski
Godard ganhou uma eleição presidencial muito estreita em
junho de 2016.

Geografia de Peru

Onde no globo é Peru? A localização
deste país é América do Sul ocidental, na fronteira com o
Oceano Pacífico Sul, entre o Chile e o Ecuado. A área total de
Peru é 1,285,216 km2, da qual 1,279,996 km2 é terra. Então,
este é um país muito grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: planície costeira do oeste dos
Andes (costa), alto e áspero Andes no centro (serra), selva da
planície oriental da Amazônia (selva). O ponto mais baixo de
Peru é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Nevado



Huascaran 6,746 m. E o clima é varia de tropical no deserto
leste a seco no oeste; temperado a frio na.

Habitantes de Peru
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Peru.

O número é: 31,036,656 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas moram aqui. Quem mora aqui? ameríndios 45%,
mestiço (amianto e branco) 37%, branco 15%, preto, japonês,
chinês e outros 3%. Quais são os idiomas em Peru? espanhol
(oficial) 84,1%, quechua (oficial) 13%, Aymara (oficial) 1,7%,
Ashaninka 0,3%, outras línguas nativas (inclui um grande
número de línguas menores da Amazônia) 0,7%, outras (inclui
línguas estrangeiras e linguagem gestual) 0,2 % (2007 est.). E
as religiões: Católico romano 81,3%, evangélico 12,5%, outro
3,3%, nenhum 2,9% (2007 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 28 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 74 ano. Onde as pessoas vivem em
Peru? Aqui: Aproximadamente um terço da população reside
ao longo do cinturão costeiro do deserto no oeste, com forte
foco na capital de Lima; O planalto andino, ou serra, que é
fortemente identificado com a população ameríndia do país,
contém cerca de metade da população em geral; as encostas
orientais dos andes e a floresta tropical adjacente, são. As
principais áreas urbanas de Peru são: 418,8 milhões de
habitantes da região LIMA (capital) escassamente povoada ;
Arequipa 850,000; Trujillo 798,000 (2015).



Governo e Economia de Peru
A cidade de Peru é Lima e o governo tipo República

Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 25 regiões (regiões, região singular) e 1
província (provincia); Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco,
Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin,
Tacna, Tumbes, Ucayali. Em relação à economia de Peru,
produtos industriais importantes são mineração e refinação de
minerais; aço, fabricação de metais; Extração e refinação de
petróleo, liquefação de gás natural e gás natural;
Processamento de pesca e peixe, cimento, vidro, têxteis,
vestuário, processamento de alimentos, cerveja, refrigerantes,
borracha, máquinas, máquinas elétricas, produtos químicos,
móveis. Produtos agrícolas importantes são Alcachofras,
aspargos, abacates, mirtilos, café, cacau, algodão, cana-de-
açúcar, arroz, batatas, milho, plátanos, uvas, laranjas, abacaxis,
goiabas, bananas, maçãs, limões, peras, coca, tomates, manga,
cevada, plantas medicinais, quinoa, óleo de palma, calêndulas,
cebolas, trigo, feijão seco; aves de capoeira, carne de porco,
produtos lácteos; cobaias; peixe. As commodities de
exportação mais importantes são cobre, ouro, chumbo, zinco,
estanho, minério de ferro , molibdênio, prata; petróleo bruto e
produtos petrolíferos, gás natural; Café, espargos e outros
produtos hortícolas, frutas, vestuário e têxteis, farinha de peixe,
peixe, produtos químicos, produtos e máquinas metálicas, ligas
e os parceiros de exportação mais importantes são China



23,5%, US 17,3%, Suíça 7,1%, Canadá 4,7% (2016). As
commodities de importação mais importantes são petróleo e
produtos petrolíferos, produtos químicos, plásticos, máquinas,
veículos, aparelhos de TV, pás de poder, carregadores
frontales, telefones e equipamentos de telecomunicações, ferro
e aço, trigo, milho, produtos de soja, papel, algodão, vacinas e
medicamentos e os parceiros de importação mais importantes
são China 22,8% , US 20,2%, Brasil 5,8%, México 4,5%
(2016). Quão rico é Peru e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$13,300 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 22.7% (2014 estimativa).

Mapa de Peru
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Filipinas

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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começar com a bandeira de país Filipinas aqui:
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Filipinas - Visão geral:
O que você deve saber sobre Filipinas? Vamos começar

com isso: As Ilhas Filipinas tornaram-se uma colônia espanhola
no século XVI; Eles foram cedidos aos EUA em 1898, após a
guerra hispano-americana. Em 1935, as Filipinas se tornaram
uma comunidade autônoma. Manuel Quezon foi eleito
presidente e foi encarregado de preparar o país para a
independência após uma transição de 10 anos. Em 1942, as
ilhas caíram sob a ocupação japonesa durante a Segunda
Guerra Mundial, e as forças dos EUA e os filipinos lutaram
juntos durante 1944-1945 para recuperar o controle. Em 4 de
julho de 1946, a República das Filipinas alcançou sua
independência. Uma regra de 20 anos de Ferdinand Marcos
terminou em 1986, quando um movimento de "poder de
pessoas" em Manila ("EDSA 1") o forçou a exilar e instalou
Corazon Aquino como presidente. Sua presidência foi
dificultada por várias tentativas de golpe que impediram o
retorno à plena estabilidade política e ao desenvolvimento
econômico. Fidel Ramos foi eleito presidente em 1992. Sua
administração foi marcada por uma maior estabilidade e pelo
progresso nas reformas econômicas. Em 1992, os EUA
fecharam suas últimas bases militares nas ilhas. Joseph Estrada
foi eleito presidente em 1998. Ele foi sucedido por sua vice-
presidente, Gloria Macapagal-arroyo, em janeiro de 2001,
depois que o julgamento torrencial de Estrada contra acusações
de corrupção quebrou e outro movimento de "poder de



pessoas" ("EDSA 2") exigiu sua renúncia. Macapagal-arroyo foi
eleito para um mandato de seis anos como presidente em maio
de 2004. Sua presidência foi prejudicada por várias alegações
de corrupção, mas a economia filipina foi uma das poucas para
evitar a contração após a crise financeira global de 2008,
expandindo cada ano de sua administração. Benigno Aquino III
foi eleito para um mandato de seis anos como presidente em
maio de 2010 e foi sucedido por Rodrigo Duterte em maio de
2016. O governo filipino enfrenta ameaças de vários grupos,
alguns dos quais estão na lista da Organização para o
Terrorismo Estrangeiro do Governo dos EUA. Manila travou
uma luta de décadas contra as insurgências étnicas do Moro no
sul das Filipinas, o que levou a um acordo de paz com a Frente
Moro de Libertação Nacional e as conversações de paz em
curso com a Frente Moro de Libertação Islâmica. A
insurgência do novo exército popular de inspiração maoísta de
décadas também opera em grande parte do país.

Geografia de Filipinas

Onde no globo é Filipinas? A
localização deste país é Sudeste da Ásia, arquipélago entre o
Mar das Filipinas e o Mar da China Meridional, a leste do
Vietnã. A área total de Filipinas é 300,000 km2, da qual



298,170 km2 é terra. Então este é um país bastante grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente montanhas com terras costeiras estreitas a
extensas. O ponto mais baixo de Filipinas é Mar das Filipinas 0
m, o ponto mais alto Mount Apo 2,954 m de. E o clima é
marinha tropical; monção do nordeste (novembro a abril);
Monção do sudoeste (maio a outubro).

Habitantes de Filipinas
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Filipinas. O número é: 104,256,076 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora
aqui? Tagalog 28,1%, Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Bisaya /
Binisaya 7,6%, Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray
3,4%, outros 25,3% (Censo 2000). Quais são os idiomas em
Filipinas? Filipino (oficial, baseado em Tagalog) e Inglês (oficial
); oito principais dialetos - catálogos Tagalog, Cebuano,
Ilocano, Hiligaynon ou Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango e
Pangasinan. E as religiões: 82,9% (Católica Romana 80,9%,
Aglipayan 2%), Muçulmanos 5%, Evangélicos 2,8%, Iglesia ni
Kristo 2,3% outros cristãos 4,5%, outros 1,8%, não
especificados 0,6%, nenhum 0,1% (censo 2000). Quantos
anos as pessoas estão em média? 23.5 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 69.4 ano. Onde
as pessoas vivem em Filipinas? Aqui: população concentrada
onde boas terras se encontram; as maiores concentrações são



o noroeste e o centro-sul de Luzon, a extensão sudeste de
Luzon e as ilhas do Mar de Visayan, em particular Cebu e
Negros; Manila é o lar de um oitavo de toda a população
nacional. As principais áreas urbanas de Filipinas são: Manila
(capital) 12,946 milhões; Davao 1,63 milhões; Cebu City
951,000; Zamboanga 936,000 (2015).

Governo e Economia de Filipinas
A cidade de Filipinas é Manila e o governo tipo República

Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 80 províncias e 39 cidades fretadas. Em
relação à economia de Filipinas, produtos industriais
importantes são semicondutores de mandioca e montagem de
eletrônicos, fabricação de alimentos e bebidas, construção,
fornecimento de eletricidade / gás / água, produtos químicos,
rádio / televisão / comunicações equipamentos e aparelhos,
petróleo e combustível, têxteis e vestuário, minerais não
metálicos, indústrias de metais básicos, equipamentos de
transporte. Produtos agrícolas importantes são arroz, peixe,
gado, aves, bananas, coco / copra, milho, cana-de-açúcar,
mangas, abacaxi,. As commodities de exportação mais
importantes são semicondutores e produtos eletrônicos,
máquinas e equipamentos de transporte, manufaturas de
madeira, produtos químicos, alimentos e bebidas processados,
vestuário, óleo de coco, concentrados de cobre, frutos do mar,
bananas / frutas e os parceiros de exportação mais importantes
são Japão 20,8%, US 15,5%, Hong Kong 11,7%, China 11%,
Singapura 6,6%, Alemanha 4,1% (2016). As commodities de
importação mais importantes são produtos eletrônicos,



combustíveis minerais, máquinas e equipamentos de transporte,
ferro e aço, tecidos, grãos, produtos químicos, plásticos e os
parceiros de importação mais importantes são China 17,3%,
Japão 11,1%, US 8,4%, Tailândia 7,3%, Coréia do Sul 6,1%,
Singapura 6,1%, Indonésia 5,1 % (2016) A. Quão rico é
Filipinas e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $8,200 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 21.6% (2015 estimativa).

Mapa de Filipinas
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visão geral e o mapa detalhado de Polónia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Polónia aqui:
 

Polónia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Polónia? Vamos começar

com isso: A história da Polônia como estado começou em
meados do século 10. Em meados do século XVI, a
Commonwealth polonês-lituana governava uma grande área de
terra na Europa Central e Oriental. Durante o século 18, os
distúrbios internos enfraqueceram a nação e, em uma série de
acordos entre 1772 e 1795, a Rússia, a Prússia e a Áustria
dividiram a Polônia entre eles. A Polônia recuperou sua
independência em 1918 apenas para ser invadida pela
Alemanha e pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial.
Tornou-se um estado satelital soviético após a guerra, mas seu
governo era comparativamente tolerante e progressivo. A
turbulência do trabalho em 1980 levou à formação do sindicato
independente "Solidariedade" que, ao longo do tempo, se
tornou uma força política com mais de 10 milhões de membros.
Eleições livres em 1989 e 1990 ganharam o controle da
Solidariedade do parlamento e da presidência, aproximando a
era comunista. Um programa de "terapia de choque" no início
da década de 1990 permitiu ao país transformar sua economia
em uma das mais robustas da Europa Central. A Polônia
ingressou na OTAN em 1999 e na UE em 2004. Com a sua
transformação em um país democrático e orientado para o



mercado amplamente concluído e com grandes investimentos
em defesa, energia e outras infra-estruturas, a Polônia é um
membro cada vez mais ativo das organizações euro-atlânticas.

Geografia de Polónia

Onde no globo é Polónia? A
localização deste país é Europa Central, a leste da Alemanha. A
área total de Polónia é 312,685 km2, da qual 304,255 km2 é
terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: maior parte da
planície; Montanhas ao longo do borde sul. O ponto mais baixo
de Polónia é perto de Raczki Elblaskie -2 m, o ponto mais alto
Rysy 2,499 m de. E o clima é temperada com frio, nebuloso,
inverno moderadamente severas com precipitação frequente;
Verões moderados com chuveiros frequentes e solos à.

Habitantes de Polónia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Polónia. O número é: 38,476,269 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Polonês 96,9%,
Silesia 1,1%, alemão 0,2%, ucraniano 0,1%, outro e não
especificado 1,7%. Quais são os idiomas em Polónia? Polonês



(oficial) 98,2%, Silesia 1,4%, outro 1,1%, não especificado
1,3%. E as religiões: Católico 87,2% (inclui católico romano
86,9% e católico grego, católico armênio e católico bizantino-
eslavo .3%), ortodoxo 1,3% (quase todos são ortodoxos
polacos de autófeas), protestantes 0,4% (principalmente
Augsburg evangélica e pentacostal), outros 0,4% (inclui a
Testemunha de Jeová, Budista, Hare Krishna, Gaudiya
Vaishnavism, Muslim, Jewish, Mormon), não especificado
10,8% (2012 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
40.7 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 77.8 ano. Onde as pessoas vivem em
Polónia? Aqui: População concentrada na área sul em torno de
Cracóvia e a área central em torno de Varsóvia e Lodz, com
uma extensão para a cidade costeira do norte de Gdansk. As
principais áreas urbanas de Polónia são: Varsóvia (capital)
1.722 milhões; Cracóvia 760,000 (2015).

Governo e Economia de Polónia
A cidade de Polónia é Varsóvia e o governo tipo República

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 16 províncias (wojewodztwa, singular - wojewodztwo);
Dolnoslaskie (Lower Silesia), Kujawsko-Pomorskie (Kuyavia-
Pomerania), Lodzkie (Lodz), Lubelskie (Lublin), Lubuskie
(Lubusz), Malopolskie (Lesser Poland), Mazowieckie
(Masovia), Opolskie (Opole), Podkarpackie (Subcarpathia)
Podlaskie, Pomorskie (Pomerânia), Slaskie (Silesia),
Swietokrzyskie (Holy Cross), Warminsko-Mazurskie (Warmia-



Masuria), Wielkopolskie (Grande Polônia),
Zachodniopomorskie (Pomerânia Ocidental). Em relação à
economia de Polónia, produtos industriais importantes são
construção de máquinas lácteas , ferro e aço, mineração de
carvão, produtos químicos, construção naval, processamento
de alimentos, vidro, bebidas, têxteis. Produtos agrícolas
importantes são Batatas, frutas, vegetais, trigo; aves de
capoeira, ovos, porco,. As commodities de exportação mais
importantes são máquinas e equipamentos de transporte
37,8%, bens intermediários manufaturados 23,7%, variados
produtos manufaturados 17,1%, alimentos e animais vivos
7,6% (2012 is.) e os parceiros de exportação mais importantes
são Alemanha 27,3%, Reino Unido 6,6%, República Tcheca
6,6%, França 5,4%, Itália 4,8%, Holanda 4,5% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos de transporte 38% produtos industriais
intermediários 21%, produtos químicos 15%, minerais,
combustíveis, lubrificantes e materiais relacionados 9% (2011
est.) e os parceiros de importação mais importantes são
Alemanha 28,3%, China 7,9%, Holanda 6%, Rússia 5,8%,
Itália 5,3%, França 4,2% República Tcheca 4,1% (2016).
Quão rico é Polónia e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $29,300
(2017 estimativa). Isso significa que os padrões de vida são
bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 17.6% (2015



estimativa).
Mapa de Polónia
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Portugal - Visão geral:
O que você deve saber sobre Portugal? Vamos começar

com isso: Após o seu apogeu como poder marítimo global
durante os séculos XV e XVI, Portugal perdeu grande parte da
sua riqueza e status com a destruição de Lisboa em um
terremoto de 1755, ocupação durante as guerras napoleônicas
e a independência do Brasil, a colônia mais rica, em 1822. Uma
revolução de 1910 depôs a monarquia; durante a maior parte
das próximas seis décadas, governos repressivos dirigiram o
país. Em 1974, um golpe militar de esquerda instalou amplas
reformas democráticas. No ano seguinte, Portugal concedeu
independência a todas as suas colônias africanas. Portugal é um
membro fundador da NATO e entrou para a CE (agora a UE)
em 1986.

Geografia de Portugal

Onde no globo é Portugal? A
localização deste país é Sudoeste da Europa, na fronteira com
o Oceano Atlântico Norte, oeste da Espanha. A área total de



Portugal é 92,090 km2, da qual 91,470 km2 é terra. Então este
não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: o rio Tejo, que atravessa o oeste, divide o
país: o norte é montanhoso em direção ao interior, enquanto o
sul é caracterizado por planícies onduladas. O ponto mais baixo
de Portugal é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Ponta
do Pico (Pico ou Pico Alto) na Ilha do Pico nos Açores 2,351
m de. E o clima é temperado marítimo; Fresco e chuvoso no
norte, mais quente e seco no sul,.

Habitantes de Portugal
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Portugal. O número é: 10,839,514 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? população mediterrânea homogênea; cidadãos de
descendência africana negra que imigraram para o continente
durante o número de descolonização inferior a 100.000; Desde
1990, os europeus do leste entraram em Portugal. Quais são os
idiomas em Portugal? Português (oficial), Mirandês (oficial, mas
usado localmente). E as religiões: católico romano 81%, outro
cristão 3,3%, outro (inclui judeus, muçulmanos, outros) 0,6%,
nenhum 6,8%, não especificado 8,3%. Quantos anos as
pessoas estão em média? 42.2 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 79.4 ano. Onde as pessoas
vivem em Portugal? Aqui: São principalmente ao longo ou perto
da costa atlântica; Tanto Lisboa como a segunda maior cidade,



o Porto, são cidades costeiras. As principais áreas urbanas de
Portugal são: Lisboa (capital) 2.884 milhões; Porto 1.299
milhões (2015).

Governo e Economia de Portugal
A cidade de Portugal é Lisboa e o governo tipo república

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 18 distritos (distritos, singular - distrito) e 2
regiões autônomas (regioes autonomas, singular - regiao
autonoma); Aveiro, Acores (Açores), Beja, Braga, Bragança,
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa
(Lisboa), Madeira, Portalegre, Porto, Santarem, Setúbal, Viana
do Castelo, Vila Real, Viseu. Em relação à economia de
Portugal, produtos industriais importantes são têxteis, vestuário,
calçado, madeira e cortiça, papel e celulose, produtos
químicos, combustíveis e lubrificantes, automóveis e autopeças,
metais comuns, minerais, porcelana e cerâmica, produtos de
vidro, tecnologia, telecomunicações; produtos lácteos, vinho,
outros géneros alimentícios; construção e remodelação de
navios; turismo, plásticos, serviços financeiros, óptica. Produtos
agrícolas importantes são Grãos, batatas, tomates, azeitonas,
uvas; ovelhas, gado, cabras, porcos, aves de capoeira,
produtos lácteos; peixe. As commodities de exportação mais
importantes são produtos agrícolas, produtos alimentares,
vinhos, produtos petrolíferos, produtos químicos, plásticos e
borracha, couros, couro, madeira e cortiça, polpas e papéis de
madeira, matérias têxteis, vestuário, calçado, maquinaria e
ferramentas, metais comuns e os parceiros de exportação mais
importantes são Espanha 26,2%, França 12,6%, Alemanha



11,7%, UK 7%, US 4,9% (2016). As commodities de
importação mais importantes são produtos agrícolas, produtos
químicos, veículos e outros materiais de transporte,
instrumentos ópticos e de precisão, acessórios e peças
informáticas, semicondutores e dispositivos relacionados,
produtos petrolíferos, metais comuns, produtos alimentares,
matérias têxteis e os parceiros de importação mais importantes
são Espanha 32,8%, Alemanha 13,5%, França 7,8%, França,
Itália 5,5%, Holanda 5,1% (2016). Quão rico é Portugal e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $30,300 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 19% (2015 estimativa).

Mapa de Portugal
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visão geral e o mapa detalhado de Porto Rico. Mas vamos
começar com a bandeira de país Porto Rico aqui:
 

Porto Rico - Visão geral:
O que você deve saber sobre Porto Rico? Vamos começar

com isso: Populada há séculos por povos aborígenes, a ilha foi
reivindicada pela Coroa espanhola em 1493 após a segunda
viagem de Cristóvão Colombo às Américas. Em 1898, depois
de 400 anos de domínio colonial que viu a população indígena
quase exterminada e o trabalho escravo africano introduzido,
Puerto Rico foi cedido aos EUA como resultado da Guerra
Hispano-Americana. Os porto-riquenhos receberam a
cidadania dos EUA em 1917. Governadores eleitos populares
serviram desde 1948. Em 1952, foi constituída uma
constituição que prevê o autogoverno interno. Nos plebiscitos
realizados em 1967, 1993 e 1998, os eleitores optaram por
não alterar o status político existente com os EUA, mas os
resultados de um voto de 2012 deixaram aberta a possibilidade
de um Estado americano. A recessão econômica na ilha levou a
uma perda líquida de população desde 2005, Como um grande
número de residentes se mudaram para o continente americano.
A tendência acelerou desde 2010; em 2014, Porto Rico
experimentou uma perda líquida de população para o
continente de 64 mil, mais do dobro da perda líquida de 26 mil
em 2010. O furacão Maria atingiu a ilha em 20 de setembro de
2017 causando danos catastróficos, incluindo a destruição da



rede elétrica que havia sido cripled por O furacão Irma apenas
duas semanas antes. Foi a pior tempestade atingir a ilha em oito
décadas eo dano é estimado em dezenas de bilhões de dólares.
O furacão Maria atingiu a ilha em 20 de setembro de 2017,
causando danos catastróficos, incluindo a destruição da rede
elétrica que o furacão Irma havia cripled duas semanas antes.
Foi a pior tempestade atingir a ilha em oito décadas eo dano é
estimado em dezenas de bilhões de dólares. O furacão Maria
atingiu a ilha em 20 de setembro de 2017, causando danos
catastróficos, incluindo a destruição da rede elétrica que o
furacão Irma havia cripled duas semanas antes. Foi a pior
tempestade atingir a ilha em oito décadas eo dano é estimado
em dezenas de bilhões de dólares.

Geografia de Porto Rico

Onde no globo é Porto Rico? A
localização deste país é Caribe, ilha entre o Mar do Caribe e o
Oceano Atlântico Norte, a leste da República Dominicana. A
área total de Porto Rico é 9,104 km2, da qual 8,959 km2 é
terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
montanhas com planície costeira no norte; montanhas
precipitadas ao mar na costa oeste; praias de areia ao longo da
maioria das áreas costeiras. O ponto mais baixo de Porto Rico
é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto Cerro de Punta 1,338



m de. E o clima é marinhos tropicais, suaves; pequena variação
de temperatura sazonal.

Habitantes de Porto Rico
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Porto Rico. O número é: 3,351,827 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? branco 75,8%, preto / afro-americano 12,4%, outros
8,5% (inclui Índio americano, nativo do Alasca, nativo
havaiano, outro insular do Pacífico e outros), misto 3,3%.
Quais são os idiomas em Porto Rico? espanhol, inglês. E as
religiões: católico romano 85%, protestante e outros 15%.
Quantos anos as pessoas estão em média? 41.5 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 80.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Porto Rico? Aqui: os agrupamentos
populacionais tendem a ser encontrados ao longo da costa, o
maior deles é encontrado em e ao redor de San Juan; uma
exceção a esta é uma população considerável localizada no
interior da ilha imediatamente a sul da capital em torno de
Caguas; A maior parte do interior, particularmente na metade
ocidental da ilha, é dominada pelas montanhas da Cordilheira
Central, onde a densidade populacional é baixa. As principais
áreas urbanas de Porto Rico são: SAN JUAN (capital) 2.463
milhões (2015).

Governo e Economia de Porto Rico
A cidade de Porto Rico é San Juan e o governo tipo



democracia presidencial; uma comunidade autônoma em
associação política com os EUA. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - nenhum (território dos EUA com
status de comunidade); não há divisões administrativas de
primeira ordem conforme definido pelo governo dos EUA, mas
existem 78 municípios (municípios, singular-município) na
segunda ordem; Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas,
Aibonito, Anasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas,
Bayamon, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canovanas, Carolina,
Catano, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerio,
Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Flórida, Guanica,
Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Hatillo,
Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Diaz, Juncos,
Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras, Loiza, Luquillo, Manati,
Maricao Maunabo, Mayaguez, Moca, Morovis, Naguabo,
Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas, Ponce, Quebradillas,
Rincon, Rio Grande, Sabana Grande, Salinas, San German,
San Juan, San Lorenzo,. Em relação à economia de Porto
Rico, produtos industriais importantes são farmacêuticas,
eletrônicos, vestuário, produtos alimentares, turismo. Produtos
agrícolas importantes são cana-de-açúcar, café, abacaxis,
bananas plátanos; produtos de pecuária, galinhas. As
commodities de exportação mais importantes são produtos
químicos, eletrônicos, vestuário, conservas de atum, rum,
concentrados de bebidas, equipamentos médicos e os
parceiros de exportação mais importantes são desconhecido.
As commodities de importação mais importantes são químicos,
máquinas e equipamentos, roupas, alimentos, peixes, produtos



petrolíferos e os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Porto Rico e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $37,900 (2017 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Porto Rico
 

Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Catar

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Catar. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Catar. Mas vamos começar com a
bandeira de país Catar aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Catar - Visão geral:
O que você deve saber sobre Catar? Vamos começar com

isso: Governado pela família Al Thani desde meados dos anos
1800, o Qatar nos últimos 60 anos se transformou de um
protectorado britânico pobre observado principalmente por
perolização em um estado independente com receitas
significativas de petróleo e gás natural. O sifão contínuo da
receita de petróleo em meados da década de 1990 por amidos
de Qatari que residiam permanentemente na Europa tinha
atrofiado o crescimento econômico do Catar. O ex-almirante
Hamad bin Khalifa Al Thani, que derrubou seu pai em um golpe
sem sangue em 1995, inaugurou reformas políticas e de mídia
abrangentes, investimentos econômicos sem precedentes e um
crescente papel de liderança regional do Qatar, em parte
através da criação do pan- Rede de notícias árabes por satélite
Al-Jazeera e mediação do Qatar em alguns conflitos regionais.
Na década de 2000, O Qatar resolvió as disputas fronteiriças
de longa data com o Bahrein e a Arábia Saudita e, até 2007,
atingiu a maior renda per capita do mundo. O Qatar não
experimentou confusão doméstica ou violência como a que se
viu em outros países do Oriente Próximo e do Norte da África
em 2010-11, devido em parte à sua imensa riqueza. Em
meados de 2013, Hamad abdicou pacificamente, transferindo o
poder para seu filho, o atual Amir Tamim bin Hamad. Tamim
continua a ser popular com o público qatariano, tendo
priorizado a melhoria do bem-estar doméstico do Qatarís,



incluindo o estabelecimento de sistemas avançados de saúde e
educação e a expansão da infra-estrutura do país em
antecipação à hospedagem de Doha da Copa do Mundo de
2022. Recentemente, as relações do Catar com seus vizinhos
foram tensas às vezes. Após o início da agitação regional em
2011, Doha se orgulhou de seu apoio a muitas revoluções
populares, particularmente na Líbia e na Síria. Esta posição foi
em detrimento das relações do Catar com o Bahrein, a Arábia
Saudita e os Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes
Unidos), que lembrou temporariamente seus respectivos
embaixadores de Doha em março de 2014. Tamim mais tarde
supervisionou o aquecimento das relações do Catar com o
Bahrein, a Arábia Saudita, e os Emirados Árabes Unidos em
novembro de 2014 após a mediação do Kuwait e assinatura do
Acordo de Riade. Em junho de 2017, no entanto, o Quarteto -
Bahrein, Egito, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos -
reduziu os laços diplomáticos e econômicos com o Catar em
resposta a alegadas violações do acordo. que lembrou
temporariamente seus respectivos embaixadores de Doha em
março de 2014. Tamim depois supervisionou o aquecimento
das relações do Catar com o Bahrein, a Arábia Saudita e os
Emirados Árabes Unidos em novembro de 2014, após a
mediação do Kuwait e a assinatura do Acordo de Riade. Em
junho de 2017, no entanto, o Quarteto - Bahrein, Egito, Arábia
Saudita e os Emirados Árabes Unidos - reduziu os laços
diplomáticos e econômicos com o Catar em resposta a
alegadas violações do acordo. que lembrou temporariamente
seus respectivos embaixadores de Doha em março de 2014.



Tamim depois supervisionou o aquecimento das relações do
Catar com o Bahrein, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes
Unidos em novembro de 2014, após a mediação do Kuwait e
a assinatura do Acordo de Riade. Em junho de 2017, no
entanto, o Quarteto - Bahrein, Egito, Arábia Saudita e os
Emirados Árabes Unidos - reduziu os laços diplomáticos e
econômicos com o Catar em resposta a alegadas violações do
acordo.

Geografia de Catar

Onde no globo é Catar? A localização
deste país é Oriente Médio, península que faz fronteira com o
Golfo Pérsico e Arábia Saudita. A área total de Catar é 11,586
km2, da qual 11,586 km2 é terra. Então este é um país
pequeno. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: deserto mais calmo e árido. O ponto mais baixo de
Catar é Golfo Pérsico 0 m, o ponto mais alto Tuwayyir al
Hamir 103 m. E o clima é áridos; Invernos suaves e agradáveis;
Verões muito quentes e úmidos, o.

Habitantes de Catar
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Catar. O número é: 2,314,307 (7/2017 estimativa). Portanto,



esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Não-Qatari 88,4%, Qatari 11,6% (2015 est.). Quais são os
idiomas em Catar? Árabe (oficial), Inglês comumente usado
como segunda língua. E as religiões: Muçulmano 67,7%,
Cristão 13,8%, Hindu 13,8%, Budista 3,1%, religião popular.
Quantos anos as pessoas estão em média? 33.2 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 78.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Catar? Aqui: A maioria da
população está agrupada em ou ao redor da capital de Doha
no lado leste da península. As principais áreas urbanas de Catar
são: DOHA (capital) 718,000 (2015).

Governo e Economia de Catar
A cidade de Catar é Doha e o governo tipo monarquia

absoluta. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
8 municípios (baladiyat, singular - baladiyah); Ad Dawhah, Al
Khawr wa adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar Rayyan, Ash
Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal,. Em relação à
economia de Catar, produtos industriais importantes são gás
natural liquefeito, produção e refinação de petróleo bruto,
amônia, fertilizante, petroquímica, barras de reforço de aço,
cimento, repai de navio comercial. Produtos agrícolas
importantes são Frutas, vegetais; aves de capoeira, produtos
lácteos, carne bovina; peixe. As commodities de exportação
mais importantes são gás natural liquefeito (GNL), produtos
petrolíferos, fertilizantes, aço e os parceiros de exportação mais
importantes são Japão 20%, Coréia do Sul 15,5%, Índia



13,1%, China 8,2%, Emirados Árabes Unidos 5,5%,
Singapura 5,3% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos de transporte,
alimentos e produtos químicos e os parceiros de importação
mais importantes são US 13,7%, Alemanha 9,8%, Emirados
Árabes Unidos 9,2%, China 8,6%, Japão 7,2%, Reino Unido
5,5%, saudação Arábia 4,6%, Itália 4,4% (2016). Quão rico é
Catar e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $124,900 (2017
estimativa). Então, as pessoas são extremamente ricas em
média aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Catar
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Roménia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Roménia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
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visão geral e o mapa detalhado de Roménia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Roménia aqui:
 

Roménia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Roménia? Vamos começar

com isso: Os principados da Valáquia e da Moldávia - durante
séculos sob a soberania do Império otomano turco - garantiram
sua autonomia em 1856; eles foram de fato vinculados em
1859 e formalmente unidos em 1862 sob o novo nome da
Romênia. O país ganhou reconhecimento de sua independência
em 1878. Juntou-se aos Poderes Aliados na Primeira Guerra
Mundial e adquiriu novos territórios - sobretudo a Transilvânia -
após o conflito. Em 1940, a Romênia aliou-se aos poderes do
Eixo e participou da invasão alemã de 1941 da URSS. Três
anos depois, invadiram os soviéticos, a Romênia assinou um
armistício. A ocupação soviética pós-guerra levou à formação
de uma "república popular" comunista em 1947 e à abdicação
do rei. A regra décadas do ditador Nicolae Ceausescu, que
assumiu o poder em 1965, e seu estado policial Securitate
tornou-se cada vez mais opressivo e draconiano na década de
1980. Ceausescu foi derrubado e executado no final de 1989.
Os ex-comunistas dominaram o governo até 1996, quando
foram varridos do poder. A Roménia ingressou na OTAN em
2004 e na UE em 2007.

Geografia de Roménia



Onde no globo é Roménia? A
localização deste país é Europa do Sudeste, na fronteira com o
Mar Negro, entre a Bulgária e a Ucrânia. A área total de
Roménia é 238,391 km2, da qual 229,891 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: bacia central da Transilvânia é
separada do platô da Moldávia pelo leste pelas montanhas dos
Cárpatos orientais e separada da planície do Walachian ao sul
pelos Alpes da Transilvânia. O ponto mais baixo de Roménia é
Mar Negro 0 m, o ponto mais alto Moldoveanu 2,544 m de. E
o clima é temperados; Invernos frios e nublados com neve e
névoa freqüentes; verões ensolarados com chuveiros e
trovoadas frequentes, a.

Habitantes de Roménia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Roménia. O número é: 21,529,967 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Romeno
83,4%, húngaro 6,1%, Romani 3,1%, ucraniano 0,3%, alemão
0,2%, outros 0,7%, não especificado 6,1% ( 2011 est.). Quais
são os idiomas em Roménia? Romeno (oficial) 85,4%, húngaro



6,3%, Romani 1,2%, outro 1%, não especificado 6,1% (2011
est.). E as religiões: Ortodoxo Oriental (incluindo todas as sub-
denominações) 81,9%, Protestante (várias denominações,
incluindo Reformadas e Pentecostal) 6,4%, católico romano
4,3%, outro (inclui muçulmano) 0,9%, nenhum ou ateu 0,2%,
não especificado 6,3% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 41.1 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 75.4 ano. Onde as pessoas vivem
em Roménia? Aqui: Urbanização não é particularmente alta, e
uma distribuição bastante uniforme da população pode ser
encontrada na maior parte do país, com áreas urbanas atraindo
populações maiores e mais densas; Os húngaros, a maior
minoria do país, têm uma presença particularmente forte no
leste da Transilvânia. As principais áreas urbanas de Roménia
são: Bucareste (capital) 1,868 milhões (2015).

Governo e Economia de Roménia
A cidade de Roménia é Bucareste e o governo tipo

República semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 41 municípios (judete, singular -
judet) e 1 município (municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau,
Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti
(Bucharest), Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta,
Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita
Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures,
Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea,. Em relação



à economia de Roménia, produtos industriais importantes são
máquinas e equipamentos elétricos, montagem automática,
têxteis e calçados, maquinaria leve, metalurgia, produtos
químicos, processamento de alimentos, refinação de petróleo,
mineração, madeira, materiais de construção. Produtos
agrícolas importantes são trigo, milho, cevada, beterrabas de
açúcar, sementes de girassol, batatas, uvas; ovos, ovelhas. As
commodities de exportação mais importantes são máquinas e
equipamentos, outros produtos manufaturados, agrícolas
Produtos e produtos alimentares, metais e produtos metálicos,
produtos químicos, minerais e combustíveis, matérias-primas e
os parceiros de exportação mais importantes são Alemanha
21,5%, Itália 11,6%, França 7,2%, Hungria 5,2%, Reino
Unido 4,3% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos, outros produtos
manufaturados, produtos químicos, agrícolas Produtos e
géneros alimentícios, combustíveis e minerais, metais e produtos
metálicos, matérias-primas e os parceiros de importação mais
importantes são Alemanha 20,5%, Itália 10,3%, Hungria 7,5%,
França 5,6%, Polônia 5,1%, China 5,1%, Holanda 4,1%
(2016). Quão rico é Roménia e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$24,000 (2017 estimativa). Isso significa que os padrões de
vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 22.4% (2012 estimativa).



Mapa de Roménia
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Rússia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Rússia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Rússia. Mas vamos começar
com a bandeira de país Rússia aqui:
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Rússia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Rússia? Vamos começar com

isso: Fundada no século 12, o Principado de Muscovy
conseguiu emergir de mais de 200 anos de dominação mongol
(séculos XIII e XV) e gradualmente conquistar e absorver os
principados circundantes. No início do século 17, uma nova
dinastía Romanov continuou essa política de expansão em toda
a Sibéria para o Pacífico. Sob Peter I (governado em 1682-
1725), a hegemonia foi estendida ao Mar Báltico e o país foi
renomeado o Império Russo. Durante o século XIX, mais
aquisições territoriais foram feitas na Europa e na Ásia. A
derrota na Guerra Russo-Japonesa de 1904-05 contribuiu para
a Revolução de 1905, que resultou na formação de um
parlamento e outras reformas. Repetidas derrotas devastadoras
do exército russo na Primeira Guerra Mundial levaram a
distúrbios generalizados nas principais cidades do Império
Russo e ao derrube em 1917 da casa imperial. Os comunistas
sob Vladimir Lênin tomaram o poder pouco depois e formaram
a URSS. O regime brutal de Iosif Stalin (1928-53) fortaleceu o
domínio comunista e o domínio russo da União Soviética a um
custo de dezenas de milhões de vidas. Depois de derrotar a
Alemanha na Segunda Guerra Mundial como parte de uma
aliança com os EUA (1939-1945), a URSS expandiu seu
território e influenciou na Europa Oriental e emergiu como um
poder global. A URSS foi o principal adversário dos EUA



durante a Guerra Fria (1947-1991). A economia e a sociedade
soviética estagnaram nas décadas que se seguiram ao governo
de Stalin, até que o secretário geral Mikhail Gorbachev (1985-
91) introduzisse a glasnost (abertura) e a perestroika
(reestruturação) na tentativa de modernizar o comunismo, mas
suas iniciativas inadvertidamente liberaram forças que, em
dezembro de 1991, fragmentaram a URSS na Rússia e 14
outras repúblicas independentes. Após a turbulência econômica
e política durante o mandato do presidente Boris Yeltsin (1991-
99), a Rússia mudou-se para um estado autoritário centralizado
sob a liderança do presidente Vladimir Putin (2000-2008,
2012-presente), no qual o regime busca legitimar sua regra
através de gerenciamento eleições, apelos populistas, uma
política externa focada no aprimoramento da influência
geopolítica do país e no crescimento econômico baseado em
commodities. A Rússia enfrenta um movimento rebelde
largamente subjugado na Chechênia e algumas outras regiões
circundantes,

Geografia de Rússia

Onde no globo é Rússia? A
localização deste país é O norte da Ásia que faz fronteira com
o Oceano Ártico, que se estende da Europa (a parte oeste dos



Urais) até o Oceano Pacífico Norte. A área total de Rússia é
17,098,242 km2, da qual 16,377,742 km2 é terra. Este é um
dos maiores países do mundo. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: ampla planície com baixas
colinas a oeste dos Urais; vasta floresta de coníferas e tundra
na Sibéria; terras altas e montanhas ao longo das regiões
fronteiriças do sul. O ponto mais baixo de Rússia é Mar Cáspio
-28 m, o ponto mais alto Gora El'brus 5.642 m (ponto mais
alto da Europa). E o clima é das estepes no sul através de um
continental úmido em grande parte da Rússia européia ;
subarctico na Sibéria ao clima da tundra no norte polar; os
invernos variam de fresco ao longo da costa do Mar Negro
para a região frígida da Sibéria; os verões variam de quente nas
estepes para esfriar ao longo da costa do Ártico.

Habitantes de Rússia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Rússia. O número é: 142,257,519 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora
aqui? Russo 77,7%, Tatar 3,7%, Ucraniano 1,4%, Bashkir
1,1%, Chuvash 1%, Checheno 1%, outros 10,2%, não
especificado 3,9%. Quais são os idiomas em Rússia? Russo
(oficial) 85,7%, Tatar 3,2%, Checheno 1%, outros 10,1%. E
as religiões: Ortodoxos Russos 15-20%, Muçulmanos 10-
15%, outros Cristãos 2% (2006 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 39.6 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa



de vida (no nascimento)? Isto: 71 ano. Onde as pessoas vivem
em Rússia? Aqui: A população está fortemente concentrada no
quinto oeste do país que se estende desde o Mar Báltico, ao
sul até o Mar Cáspio, e ao leste, paralelo à fronteira com o
Cazaquistão; Em outros lugares, os bolsos consideráveis são
isolados e geralmente encontrados no sul de. As principais
áreas urbanas de Rússia são: Moscou (capital) 12,166 milhões;
São Petersburgo 4.993 milhões; Novosibirsk 1,497 milhões;
Yekaterinburg 1.379 milhões; Nizhniy Novgorod 1,212
milhões; Samara 1,164 milhões (2015).

Governo e Economia de Rússia
A cidade de Rússia é Moscou e o governo tipo federação

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 46 províncias (oblasti, singular - oblast), 21
repúblicas (respubliki, singular - respublika), 4 autônomas
okrugs (avtonomnyye okrugi, singular - avtonomnyy okrug), 9
krays (kraya, singular - kray), 2 cidades federais (goroda,
singular - gorod) e 1 oblast autônomo (região de
Avtonomnaya). Em relação à economia de Rússia, produtos
industriais importantes são gama completa de mineração e
indústrias extrativas que produzem carvão, petróleo, gás,
produtos químicos e metais; todas as formas de construção de
máquinas de laminadores para aeronaves de alto desempenho e
veículos espaciais; indústrias de defesa (incluindo radar,
produção de mísseis, componentes eletrônicos avançados),
construção naval; Equipamento de transporte rodoviário e
ferroviário; equipamentos de comunicação; máquinas agrícolas,
tratores e equipamentos de construção; equipamentos de



geração e transmissão de energia elétrica; instrumentos médicos
e científicos; bens de consumo duráveis, têxteis, produtos
alimentares, artesanato. Produtos agrícolas importantes são
Grãos, beterrabas de açúcar, sementes de girassol, vegetais,
frutas; carne bovina, leite. As commodities de exportação mais
importantes são petróleo e produtos petrolíferos, gás natural,
metais, produtos de madeira e madeira, produtos químicos e
uma grande variedade de manufaturas civis e militares e os
parceiros de exportação mais importantes são Países Baixos
10,5%, China 10,3%, Alemanha 7,8%, Turquia 5%, Itália
4,4%, Belarus 4,3% (2016). As commodities de importação
mais importantes são máquinas, veículos, produtos
farmacêuticos, plásticos, produtos metálicos semi-acabados,
carnes, frutos e nozes, ópticos e médicos instrumentos, ferro,
aço e os parceiros de importação mais importantes são China
21,6%, Alemanha 11%, US 6,3%, França 4,8%, Itália 4,4%,
Bielorrússia 4,3% (2016). Quão rico é Rússia e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $27,900 (2017 estimativa). Isso significa que
os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 13.3% (2015 estimativa).

Mapa de Rússia
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Ruanda

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Ruanda. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Ruanda. Mas vamos
começar com a bandeira de país Ruanda aqui:
 

Ruanda - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ruanda? Vamos começar

com isso: Em 1959, três anos antes da independência da
Bélgica, a maioria dos grupos étnicos, os hutus, derrubaram o
rei tutsi. Ao longo dos próximos anos, milhares de tutsis foram
mortos e cerca de 150 mil foram levados ao exílio nos países
vizinhos. Os filhos desses exilhos formaram mais tarde um
grupo rebelde, a Frente Patriótica do Ruanda (RPF) e iniciaram

http://mapsguides.com/


uma guerra civil em 1990. A guerra, juntamente com vários
tumultos políticos e econômicos, exacerbou as tensões étnicas,
culminando em abril de 1994 em um estado- genocídio
orquestrado, no qual os ruandeses mataram até um milhão de
seus concidadãos, incluindo cerca de três quartos da população
tutsi. O genocídio terminou no mesmo ano em que o RPF
predominantemente tutsi, que operava fora de Uganda e o
norte do Ruanda, derrotou o exército nacional e as milícias
Hutu, e estabeleceu um governo de unidade nacional liderado
pelo RPF. Aproximadamente 2 milhões de refugiados hutus -
muitos temendo a retribuição tutsi - fugiram para o vizinho
Burundi, Tanzânia, Uganda e ex Zaire. Desde então, a maioria
dos refugiados voltou para o Ruanda, mas vários milhares
permaneceram na vizinha República Democrática do Congo
(RDC, o ex-Zaire) e formaram uma insurgência extremista
inclinada a retomar o Ruanda, como fez o FPR em 1990.
Ruanda realizou suas primeiras eleições locais em 1999 e suas
primeiras eleições presidenciais e legislativas pós-genocídio em
2003. Ruanda em 2009 realizou uma operação militar conjunta
com o exército congolês na RDC para expulsar a insurgência
extremista hutu e Kigali e Kinshasa restauraram as relações
diplomáticas . Ruanda também se juntou à Commonwealth no
final de 2009.

Geografia de Ruanda



Onde no globo é Ruanda? A
localização deste país é África Central, leste da República
Democrática do Congo, norte do Burundi. A área total de
Ruanda é 26,338 km2, da qual 24,668 km2 é terra. Então este
não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: maior parte das terras e colinas gramadas;
O alívio é montanhoso com altitude declinando de oeste a leste.
O ponto mais baixo de Ruanda é Rio Rusizi 950 m, o ponto
mais alto Volcan Karisimbi 4,519 m de. E o clima é
temperados; duas estações chuvosas (fevereiro a abril,
novembro a janeiro); leve em montanhas com geada e neve,
possivelmente na.

Habitantes de Ruanda
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Ruanda. O número é: 11,901,484. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Hutu (Bantu), Tutsi
(Hamitic), Twa (Pygmy). Quais são os idiomas em Ruanda?
Kinyarwanda (oficial, universal Bantu vernáculo) 93,2%,
francês (oficial). E as religiões: Protestante 50,2% (inclui
adventista 12% e outros protestantes 38,2%), católico romano
44,3%, muçulmano 2%, outros 0,9% (inclui tradicionalista /



animista), nenhum 2,5%, não especificado. Quantos anos as
pessoas estão em média? 19 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 64.3 ano. Onde as pessoas
vivem em Ruanda? Aqui: Um dos países mais populosos da
África; grandes concentrações tendem a estar nas regiões
centrais e ao longo da costa do lago Kivu no oeste. As
principais áreas urbanas de Ruanda são: Kigali (capital) 1,257
milhões (2015).

Governo e Economia de Ruanda
A cidade de Ruanda é Kigali e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 4 províncias (em francês - províncias,
província singular, em kinyarwanda - intara para singular e
plural) e 1 cidade (em francês - cidade, em kinyarwanda -
umujyi); Est (Eastern), Kigali, Nord (Northern), Ouest
(Western), Sud (Southern). Em relação à economia de Ruanda,
produtos industriais importantes são cimento de gado ,
produtos agrícolas, bebidas de pequena escala, sabão, móveis,
sapatos, artigos de plástico, têxteis, cigarros. Produtos
agrícolas importantes são café, chá, piretro (insecticida a partir
de crisântemos), bananas, feijão, sorgo, batatas;. As
commodities de exportação mais importantes são café, chá,
peles, manteiga de estanho e os parceiros de exportação mais
importantes são República Democrática do Congo 31,3%,
Quênia 15,7% Emirados Árabes Unidos 13,8%, Suíça 8,7%,
Burundi 5,7% (2016). As commodities de importação mais



importantes são Alimentos, máquinas e equipamentos, aço,
produtos petrolíferos, cimento e materiais de construção e os
parceiros de importação mais importantes são China 21,2%,
Uganda 11,2%, Quênia 7,8%, Índia 7,4%, Emirados Árabes
Unidos 5,8%, Tanzânia 5,3% (2016). Quão rico é Ruanda e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,100 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 39.1% (2015 estimativa).

Mapa de Ruanda
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Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. Incluídas são
estatísticas selecionadas, um mapa de visão geral e o mapa
detalhado de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. Mas
vamos começar com a bandeira de país Santa Helena,
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Ascensão e Tristão da Cunha aqui:
 

Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha - Visão
geral:

O que você deve saber sobre Santa Helena, Ascensão e
Tristão da Cunha? Vamos começar com isso: Santa Helena é
um território ultramarino britânico composto por Ilhas Santa
Helena e Ascensão e o grupo insular de Tristan da Cunha.
Santa Helena: desocupada quando descoberta pelos
portugueses em 1502, Santa Helena foi guarnecida pelos
britânicos durante o século XVII. Adquira fama como o lugar
do exílio de Napoleão Bonaparte de 1815 até a sua morte em
1821, mas sua importância como porto de escala declinou após
a abertura do Canal de Suez em 1869. Durante a Guerra
Anglo-Boer na África do Sul, vários milhares de Boer Os
prisioneiros foram confinados na ilha entre 1900 e 1903. Santa
Helena é um dos lugares mais remotos do mundo. O governo
britânico comprometeu-se a construir um aeroporto em Santa
Helena em 2005. Após mais de uma década de atrasos e
construção, um serviço aéreo comercial para a África do Sul
através da Namíbia foi inaugurado em outubro de 2017. O
serviço semanal de Santa Helena de Joanesburgo via
Windhoek, na Namíbia, leva pouco mais de seis horas
(incluindo a paragem de reabastecimento em Windhoek) e
substitui o navio de correio que fez uma Viagem de cinco dias
para a ilha a cada três semanas. Ilha da Ascensão: Esta ilha



estéril e desabitada foi descoberta e nomeada pelos
portugueses em 1503. Os britânicos guarneceram a ilha em
1815 para evitar o resgate de Napoleão de Santa Helena.
Serviu como uma estação de provisionamento para o
Esquadrão da África Ocidental da Royal Navy na patrulha anti-
escravidão. A ilha permaneceu sob o controle do Almirantado
até 1922, quando se tornou uma dependência de Santa Helena.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido permitiu
que os EUA construíssem um aeródromo na ascensão em
apoio a vôos transatlânticos para a África e operações anti-
submarinas no Atlântico Sul. Na década de 1960, a ilha
tornou-se uma importante estação de rastreamento espacial
para os EUA. Em 1982, a Ascensão foi uma área de
preparação essencial para as forças britânicas durante a Guerra
das Malvinas. Continua a ser um ponto de reabastecimento
crítico na ponte aérea do Reino Unido para o Atlântico Sul. A
ilha hospeda uma das quatro antenas terrestres dedicadas (as
outras estão em Diego Garcia (Território do Oceano Índico
Britânico), Kwajalein (Ilhas Marshall) e em Cabo Canaveral,
Flórida (EUA)) que auxiliam no funcionamento do Sistema de
Posicionamento Global ( GPS) sistema de navegação. A
NASA e a Força Aérea dos EUA também operam um
Telescópio Autônomo de Classe-Medidor (MCAT) na
Ascensão como parte do sistema de vigilância do espaço
profundo para o rastreamento de detritos orbitais, que pode ser
um perigo para astronautas e astronautas. Tristan da Cunha: o
grupo da ilha consiste nas ilhas Tristan da Cunha, Nightingale,
Inaccessible e Gough. Tristan da Cunha, com o nome de seu



descobridor português (1506), foi guarnecido pelos britânicos
em 1816 para evitar qualquer tentativa de resgatar Napoleão
de Santa Helena. As Ilhas Gough e Inaccessíveis foram
designadas Patrimônio Mundial da Humanidade. A África do
Sul arrenda um site para uma estação meteorológica na Ilha de
Gough. nomeado após seu descobridor português (1506), foi
guarnecido pelos britânicos em 1816 para evitar qualquer
tentativa de resgatar Napoleão de Santa Helena. As Ilhas
Gough e Inaccessíveis foram designadas Patrimônio Mundial da
Humanidade. A África do Sul arrenda um site para uma estação
meteorológica na Ilha de Gough. nomeado após seu
descobridor português (1506), foi guarnecido pelos britânicos
em 1816 para evitar qualquer tentativa de resgatar Napoleão
de Santa Helena. As Ilhas Gough e Inaccessíveis foram
designadas Patrimônio Mundial da Humanidade. A África do
Sul arrenda um site para uma estação meteorológica na Ilha de
Gough.

Geografia de Santa Helena, Ascensão e Tristão da
Cunha

Onde no globo é Santa Helena,
Ascensão e Tristão da Cunha? A localização deste país é ilhas
no Oceano Atlântico Sul, a meio caminho entre a América do



Sul e a África; A Ilha da Ascensão fica a 1.300 km (800 mi) a
noroeste de Santa Helena; Tristan da Cunha fica a 4.300 km
(2.700 mi) a sudoeste de Santa Helena. A área total de Santa
Helena, Ascensão e Tristão da Cunha é 394 km2, da qual Saint
Heledesconhecido Island 122 km2; Ascension Island 88 km2;
Tristan da Cunha island group 184 km2 (includes Tristan (98
km2), Idesconhecidoccessible, Nightingale, and Gough islands)
é terra. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: as ilhas deste grupo são de origem vulcânica associadas
ao Oceano Atlântico. O ponto mais baixo de Santa Helena,
Ascensão e Tristão da Cunha é Atlântico Oceano Atlântico 0
m, o ponto mais alto Queen Mary's Peak no Tristan da Cunha
2,060 m; Montanha Verde na Ilha da Ascensão 859 m; Monte
Actaeon na ilha de Santa Helena 818 m de. E o clima é marinha
tropical; Suave, temperada pelos ventos comerciais,.

Habitantes de Santa Helena, Ascensão e Tristão da
Cunha

Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. O número é:
7,828. Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora
aqui? descendentes africanas 50%, brancas 25%, chinesas
25%. Quais são os idiomas em Santa Helena, Ascensão e
Tristão da Cunha? inglesas. E as religiões: protestantes 75.9%
(inclui 68.9 Anglicanos, Baptista 2.1%, Sétimo Dia Adventista
1,8%, Exército de Salvação 1,7%, Novo Apostólico 1,4%),
Testemunha de Jeová 4,1%, Católica Romana 1,2%, outros
2,5% (inclui Baha'i), não especificado 0,8%, nenhum 6,1%,



sem resposta 9,4%. Quantos anos as pessoas estão em média?
41.9 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 79.6 ano. Onde as pessoas vivem em Santa
Helena, Ascensão e Tristão da Cunha? Aqui: Santa Helena - a
população está concentrada em e ao redor da capital
Jamestown, no noroeste, com outro grupo significativo na área
interior de Longwood; Ascensão - maior assentamento e
localização da maior parte da população, é Georgetown;
Tristan da Cunha - a maioria dos quase 300 habitantes vivem
na cidade costeira do norte de Edimburgo dos Sete Mares. As
principais áreas urbanas de Santa Helena, Ascensão e Tristão
da Cunha são: Jamestown (capital) 1.000 (2014).

Governo e Economia de Santa Helena, Ascensão e
Tristão da Cunha

A cidade de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha é
Jamestown e o governo tipo Democracia parlamentar
(Conselho Legislativo); Território ultramarino autônomo
limitado do Reino Unido. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 3 áreas administrativas; Ascensão, Santa
Helena, Tristan da Cunha. Em relação à economia de Santa
Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, produtos industriais
importantes são construção de timbe , artesanato (móveis,
lenhados, trabalhos de madeira extravagantes), pesca, selos
postais colecionáveis. Produtos agrícolas importantes são Café,
milho, batata, vegetais; peixe, lagosta; gado;. As commodities
de exportação mais importantes são peixe (lombo congelado,



enlatado e salgado, atum), café, artesanato e os parceiros de
exportação mais importantes são desconhecido. As
commodities de importação mais importantes são alimentos,
bebidas, tabaco, óleos combustíveis, ração animal, materiais de
construção, veículos a motor e peças, máquinas e peças e os
parceiros de importação mais importantes são desconhecido.
Quão rico é Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $7,800 (FY09/10
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
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um mapa de visão geral e o mapa detalhado de São Cristóvão
e Nevis. Mas vamos começar com a bandeira de país São
Cristóvão e Nevis aqui:
 

São Cristóvão e Nevis - Visão geral:
O que você deve saber sobre São Cristóvão e Nevis?

Vamos começar com isso: Os índios caribenhos ocuparam as
ilhas das Índias Ocidentais por centenas de anos antes do início
dos colonatos britânicos em 1623. Em 1967, o território da ilha
de São Cristóvão-Nevis-Anguilla tornou-se um estado
associado do Reino Unido com total autonomia interna. A ilha
de Anguilla se rebelou e foi autorizada a se separar em 1971.
As ilhas restantes alcançaram a independência em 1983 como
São Cristóvão e Nevis. Em 1998, um referendo sobre Nevis
para se separar de São Cristóvão ficou aquém da necessidade
da maioria de votos de dois terços. Nevis continua em seus
esforços para se separar de São Cristóvão.

Geografia de São Cristóvão e Nevis

Onde no globo é São Cristóvão e
Nevis? A localização deste país é Caribe, ilhas no Mar do
Caribe, cerca de um terço do caminho de Puerto Rico a
Trinidad e Tobago. A área total de São Cristóvão e Nevis é



261 km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2), da qual 261
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: vulcânica com
interiores montanhosos. O ponto mais baixo de São Cristóvão
e Nevis é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto Mount
Liamuiga 1.156 m agrupações populacionais de. E o clima é
tropical, temperado por brisas constantes do mar; pequena
variação sazonal da temperatura; estação chuvosa (maio a
novembro).

Habitantes de São Cristóvão e Nevis
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em São

Cristóvão e Nevis. O número é: 52,715 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
predominantemente pretas; alguns ingleses, portugueses e
libaneses. Quais são os idiomas em São Cristóvão e Nevis?
ingleses (oficiais). E as religiões: anglicanos, outros protestantes,
católicos romanos. Quantos anos as pessoas estão em média?
35 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 75.9 ano. Onde as pessoas vivem em São Cristóvão e
Nevis? Aqui: grupos populacionais são encontrados nas
pequenas cidades localizadas na periferia das duas ilhas. As
principais áreas urbanas de São Cristóvão e Nevis são:
Basseterre (capital) 14,000 (2014).

Governo e Economia de São Cristóvão e Nevis
A cidade de São Cristóvão e Nevis é Basseterre e o



governo tipo democracia parlamentar federal (Assembléia
Nacional) sob uma monarquia constitucional; um reino da
Commonwealth. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 14 paróquias; Christ Church Nichola Town,
Saint Anne Sandy Point, Saint George Basseterre, Saint
George Gingerland, Saint James Windward, São João
Capesterre, São João Figtree, Santa Maria Cayão, São Paulo
Capesterre, São Paulo, Charlestown, São Pedro Basseterre,
Terceira de Santo Tomás, Saint Thomas Middle Island, Trinity
Palmetto Point. Em relação à economia de São Cristóvão e
Nevis, produtos industriais importantes são , algodão, sal,
copra, vestuário, calçado, bebidas. Produtos agrícolas
importantes são Cana de açúcar, arroz, inhame, vegetais,
bananas; pesca. As commodities de exportação mais
importantes são maquinaria, alimentos, eletrônicos, bebidas,
tabaco e os parceiros de exportação mais importantes são US
49,6%, Polônia 15,2%, Turquia 11,6% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas,
manufaturas, alimentos, combustíveis e os parceiros de
importação mais importantes são US 56,8%, Trinidad e
Tobago 6,8%, Chipre 6,2%, Japão 4% (2016). Quão rico é
São Cristóvão e Nevis e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$26,800 (2017 estimativa). Isso significa que os padrões de
vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de



pobreza: desconhecido%.
Mapa de São Cristóvão e Nevis
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Santa Lúcia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Santa Lúcia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Santa Lúcia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Santa Lúcia aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Santa Lúcia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Santa Lúcia? Vamos

começar com isso: A ilha, com seu belo porto natural em
Castries, foi contestada entre a Inglaterra e a França ao longo
dos séculos 17 e início do século XVIII (mudando de posse 14
vezes); foi finalmente cedido ao Reino Unido em 1814. Mesmo
após a abolição da escravidão em suas plantações em 1834,
Santa Lúcia permaneceu uma ilha agrícola, dedicada à
produção de culturas tropicais. O governo autônomo foi
concedido em 1967 e a independência em 1979.

Geografia de Santa Lúcia

Onde no globo é Santa Lúcia? A
localização deste país é Caribe, ilha entre o Mar do Caribe e
Oceano Atlântico Norte, ao norte de Trinidad e Tobago. A
área total de Santa Lúcia é 616 km2, da qual 606 km2 é terra.
Então este é um país pequeno. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: vulcânica e montanhosa com
vales amenos e férteis. O ponto mais baixo de Santa Lúcia é
Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto Mount Gimie 948 m. E
o clima é tropicais, moderados pelos ventos alísios do nordeste;
estação seca de janeiro a abril, estação chuvosa Maio a agosto.



Habitantes de Santa Lúcia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Santa Lúcia. O número é: 164,994 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
descendência negra / africana 85,3%, mista 10,9%, índia do
leste 2,2%, outra 1,6%, não especificada 0,1% (2010 est .).
Quais são os idiomas em Santa Lúcia? Inglês (oficial), francês
patois. E as religiões: Católica Romana 61,5%, Protestante
25,5% (inclui Adventista do Sétimo Dia 10,4%, Pentecostal
8,9%, Baptista 2,2%, 1% anglicano, Igreja de Deus 1,5%,
outros Protestantes 0,9%), outro cristão 3,4% (inclui
Evangélico 2,3% e Testemunha de Jeová 1,1%), Rastafarian
1,9%, outros 0,4%, nenhum 5,9%, não especificado 1,4%
(2010 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 34.8
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 77.9 ano. Onde as pessoas vivem em Santa Lúcia? Aqui:
maior parte da população é encontrada na periferia da ilha,
com uma maior concentração no norte em torno da capital de
Castries. As principais áreas urbanas de Santa Lúcia são:
Castries (capital) 22,000 (2014).

Governo e Economia de Santa Lúcia
A cidade de Santa Lúcia é Castries e o governo tipo

democracia parlamentar (Parlamento) sob uma monarquia
constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 10 distritos; Anse-la-
Raye, Canárias, Castries, Choiseul, Dennery, Gros-Islet,



Laborie, Micoud, Soufrière, Vieux-Fort. Em relação à
economia de Santa Lúcia, produtos industriais importantes são
turismo de cacau ; vestuário, montagem de componentes
eletrônicos, bebidas, caixas de papelão ondulado,
processamento de limão, processamento de coco. Produtos
agrícolas importantes são Bananas, cocos, vegetais, cítricos,
raízes,. As commodities de exportação mais importantes são
bananas 41%, vestuário, cacau, abacate, manga, óleo de coco
(2010 est.) e os parceiros de exportação mais importantes são
US 48.8%, Trinidad e Tobago 14.1%, Reino Unido 11,2%,
Maldivas 4,7% (2016). As commodities de importação mais
importantes são alimentos, produtos manufaturados, máquinas e
equipamentos de transporte, produtos químicos, combustíveis e
os parceiros de importação mais importantes são US 39,8%,
Trinidad e Tobago 18%, Reino Unido 6,7%, Japão 4% (2016).
Quão rico é Santa Lúcia e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$13,500 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Santa Lúcia
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Saint-Pierre e Miquelon

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Saint-Pierre e Miquelon. Incluídas são estatísticas selecionadas,
um mapa de visão geral e o mapa detalhado de Saint-Pierre e
Miquelon. Mas vamos começar com a bandeira de país Saint-
Pierre e Miquelon aqui:
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Saint-Pierre e Miquelon - Visão geral:
O que você deve saber sobre Saint-Pierre e Miquelon?

Vamos começar com isso: Primeiro estabelecido pelos
franceses no início do século XVII, as ilhas representam o
único vestígio restante das antigas posses norte-americanas da
França. Eles atingiram o status de coletividade no exterior em
2003.

Geografia de Saint-Pierre e Miquelon

Onde no globo é Saint-Pierre e
Miquelon? A localização deste país é Norte da América do
Norte, ilhas no Oceano Atlântico Norte, ao sul de Terra Nova
(Canadá). A área total de Saint-Pierre e Miquelon é 242 km2,
da qual 242 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente rocas estéril. O ponto mais baixo de Saint-
Pierre e Miquelon é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto
Morne de la Grande Montagne 240 m de. E o clima é frio e



úmido, com névoa considerável e nevoeiro ; Primavera e
Outono são muitas vezes ventosas,.

Habitantes de Saint-Pierre e Miquelon
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Saint-Pierre e Miquelon. O número é: 5,533 (7/2017
estimativa). Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem
mora aqui? bascos e bretões (pescadores franceses). Quais são
os idiomas em Saint-Pierre e Miquelon? Francês (oficial). E as
religiões: católico romano 99%, outros 1%. Quantos anos as
pessoas estão em média? 46.5 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 80.6 ano. Onde as pessoas
vivem em Saint-Pierre e Miquelon? Aqui: maior parte da
população é encontrada na ilha de São Pedro; um pequeno
assentamento está localizado no extremo norte da ilha de
Miquelon. As principais áreas urbanas de Saint-Pierre e
Miquelon são: Saint-pierre (capital) 5.000 (2014).

Governo e Economia de Saint-Pierre e Miquelon
A cidade de Saint-Pierre e Miquelon é Saint-Pierre e o

governo tipo democracia parlamentar (Conselho Territorial);
Coletividade no exterior da França. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - nenhum (coletividade territorial no
exterior da França); nota - não há divisões administrativas de
primeira ordem, conforme definido pelo governo dos EUA,
mas há duas comunas na segunda ordem - São Pedro,
Miquelon. Em relação à economia de Saint-Pierre e Miquelon,



produtos industriais importantes são processamento de peixe e
base de fornecimento para as frotas de pesca; turismo.
Produtos agrícolas importantes são Vegetais; aves de capoeira,
bovinos, ovelhas, porcos; peixes. As commodities de
exportação mais importantes são peixe e produtos de peixe,
soja, ração animal, moluscos e crustáceos, raposas e mink
peles e os parceiros de exportação mais importantes são
desconhecido. As commodities de importação mais importantes
são carne, vestuário, combustível, equipamentos elétricos,
máquinas, materiais de construção A e os parceiros de
importação mais importantes são desconhecido. Quão rico é
Saint-Pierre e Miquelon e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$34,900 (2006 estimativa). Isso significa que os padrões de
vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Saint-Pierre e Miquelon
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São Vicente e Granadinas

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
São Vicente e Granadinas. Incluídas são estatísticas
selecionadas, um mapa de visão geral e o mapa detalhado de
São Vicente e Granadinas. Mas vamos começar com a
bandeira de país São Vicente e Granadinas aqui:
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São Vicente e Granadinas - Visão geral:
O que você deve saber sobre São Vicente e Granadinas?

Vamos começar com isso: resistência por caribes nativos
impediu a colonização em São Vicente até 1719. Disputada
entre a França e a França o Reino Unido durante a maior parte
do século 18, a ilha foi cedida a esta última em 1783. Entre
1960 e 1962, São Vicente e Granadinas era uma unidade
administrativa separada da Federação das Índias Ocidentais. A
autonomia foi concedida em 1969 e independência em 1979.

Geografia de São Vicente e Granadinas

Onde no globo é São Vicente e
Granadinas? A localização deste país é Caribe, ilhas entre o
Mar do Caribe e Oceano Atlântico Norte, ao norte de Trinidad
e Tobago. A área total de São Vicente e Granadinas é 389 km2

(Saint Vincent 344 km2), da qual 389 km2 é terra. Então este é
um país pequeno. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: volcanico e montanhoso do. O ponto mais
baixo de São Vicente e Granadinas é Caribe 0 m, o ponto mais
alto La Soufriere 1.234 m de. E o clima é tropical; pequena
variação sazonal da temperatura; Época chuvosa (maio a
novembro) mar.



Habitantes de São Vicente e Granadinas
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em São

Vicente e Granadinas. O número é: 102,089 (7/2017
estimativa). Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem
mora aqui? preto 66%, misturado 19% Indonésio do Leste
6%, 4% europeu, america do Caribe 2%, outros 3%. Quais
são os idiomas em São Vicente e Granadinas? ingleses, patois
franceses. E as religiões: Protestantes 75% (anglicanos 47%,
Metodistas 28%), Católicos Romanos 13%, outros (inclui
Hindu, Adventista do Sétimo Dia, outros Protestante) 12%.
Quantos anos as pessoas estão em média? 33.6 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 75.5 ano.
Onde as pessoas vivem em São Vicente e Granadinas? Aqui:
maioria da população está concentrada em e ao redor da
capital da Kingstown. As principais áreas urbanas de São
Vicente e Granadinas são: Kingstown (capital) 27,000 (2014).

Governo e Economia de São Vicente e Granadinas
A cidade de São Vicente e Granadinas é Kingstown e o

governo tipo Democracia parlamentar (House of Assembly)
sob uma monarquia constitucional; um reino da
Commonwealth. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 6 paróquias; Charlotte, Grenadines, Saint
Andrew, Saint David, Saint George, Saint Patrick,. Em relação
à economia de São Vicente e Granadinas, produtos industriais
importantes são turismo de peixe ; processamento de alimentos,



cimento, móveis, vestuário, amido. Produtos agrícolas
importantes são Bananas, cocos, batata doce, especiarias;
pequeno número de gado, ovelhas, porcos, cabras;. As
commodities de exportação mais importantes são bananas,
eddoes e dasheen (taro), amido de araruta; raquetes de tênis e
os parceiros de exportação mais importantes são Barbados
18,3%, Santa Lúcia 17,6%, Antígua e Barbuda 14,8%,
Trinidad e Tobago 12,3%, Dominica 9,5%, São Cristóvão e
Nevis 7,3%, Grenada 5,9% (2016). As commodities de
importação mais importantes são gêneros alimentícios,
máquinas e equipamentos, produtos químicos e fertilizantes,
minerais e combustíveis e os parceiros de importação mais
importantes são US 44%, Trinidad e Tobago 14,1%, UK
6,5%, França 4,8% (2016) A. Quão rico é São Vicente e
Granadinas e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $11,600 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de São Vicente e Granadinas
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Samoa

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Samoa. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Samoa. Mas vamos
começar com a bandeira de país Samoa aqui:
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Samoa - Visão geral:
O que você deve saber sobre Samoa? Vamos começar

com isso: Nova Zelândia ocupou o protetorado alemão da
Samoa Ocidental no início da Primeira Guerra Mundial em
1914. Continuou a administrar as ilhas como mandato e depois
como território de confiança até 1962, quando as ilhas se
tornaram a primeira nação polinésia a restabelecer a
independência no século XX. O país abandonou o "Oeste" de
seu nome em 1997.

Geografia de Samoa

Onde no globo é Samoa? A
localização deste país é Oceania, grupo de ilhas no Oceano
Pacífico do Sul, a cerca de meio caminho entre o Havaí ea
Nova Zelândia. A área total de Samoa é 2,831 km2, da qual
2,821 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: duas ilhas
principais (Savaii, Upolu) e várias ilhas menores e ilhotas
desabitadas; planície costeira estreita com montanhas
vulcânicas e acidentadas no. O ponto mais baixo de Samoa é
oceano interio Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Monte
Silisili 1.857 m. E o clima é tropical; estação chuvosa
(novembro a abril), estação seca (maio a outubro).



Habitantes de Samoa
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Samoa. O número é: 200,108 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Samoan
92.6%, Euronesians ( pessoas de sangue europeu e polinésio)
7%, europeus 0,4% (censo de 2001). Quais são os idiomas em
Samoa? Samoano (polinésio) (oficial), inglês. E as religiões:
Protestante 57,4% (Congregacionalista 31,8%, Metodista
13,7%, Assembléia de Deus 8%, Adventista do Sétimo Dia
3,9%), Católica Romana 19,4%, Mórmon 15,2%, Centro de
Adoração 1,7%, outro Cristão 5,5%, outros 0,7%, nenhum 0,1
%, não especificado 0,1% (2011 est.). Quantos anos as
pessoas estão em média? 24.4 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 74 ano. Onde as pessoas vivem
em Samoa? Aqui: cerca de três quartos da população vive na
ilha de Upolu. As principais áreas urbanas de Samoa são:
APIA (capital) 37,000 (2014).

Governo e Economia de Samoa
A cidade de Samoa é Apia e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 11 distritos; A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa'asaleleaga,
Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga,
Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. Em relação à economia de Samoa,
produtos industriais importantes são processamento de cacau ,
materiais de construção, autopeças. Produtos agrícolas



importantes são Cocos, não-bananas, taro, inhame, café,. As
commodities de exportação mais importantes são peixe, óleo
de coco e creme, nonu, copra, taro, automotivo Peças, roupas,
abelhas e os parceiros de exportação mais importantes são
Austrália 30,2%, Samoa Americana 21,7%, Afeganistão
11,2%, NZ 10,1%, US 5,6% (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas e equipamentos,
suprimentos industriais, alimentos e os parceiros de importação
mais importantes são NZ 23%, Singapura 14%, China 13,5%,
EUA 10,2 %, Austrália 9,9%, Fiji 6,3%, Japão 5% (2016).
Quão rico é Samoa e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $5,700
(2017 estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Samoa
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São Tomé e Príncipe

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
São Tomé e Príncipe. Incluídas são estatísticas selecionadas,
um mapa de visão geral e o mapa detalhado de São Tomé e
Príncipe. Mas vamos começar com a bandeira de país São
Tomé e Príncipe aqui:
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São Tomé e Príncipe - Visão geral:
O que você deve saber sobre São Tomé e Príncipe?

Vamos começar com isso: Descoberto e reivindicado por
Portugal no final do século 15, a economia açucarada das ilhas
cedeu ao café e ao cacau no século XIX - todos cultivados
com trabalho de escravos de plantação africana, cuja forma se
manteve no século 20. Embora a independência tenha sido
alcançada em 1975, as reformas democráticas não foram
instituídas até o final da década de 1980. O país realizou suas
primeiras eleições livres em 1991, mas freqüentes discussões
internas entre os vários partidos políticos precipitaram
mudanças repetidas na liderança e quatro tentativas de golpe
não violentas em 1995, 1998, 2003 e 2009. Em 2012, três
partidos da oposição combinaram em um voto sem confiança
para derrubar o governo majoritário do ex-primeiro-ministro
Patrice Trovoada, mas em 2014, as eleições legislativas o
levaram ao escritório. Presidente Evaristo Carvalho, do mesmo
partido político do primeiro-ministro Trovoada, foi eleito em
setembro de 2016, marcando um caso raro em que os cargos
de presidente e primeiro-ministro são detidos pelo mesmo
partido. Novas descobertas de petróleo no Golfo da Guiné
podem atrair maior atenção para o pequeno país insular.

Geografia de São Tomé e Príncipe



Onde no globo é São Tomé e
Príncipe? A localização deste país é África Central, ilhas no
Golfo da Guiné, apenas a norte do Equador, a oeste do Gabão.
A área total de São Tomé e Príncipe é 964 km2, da qual 964
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: vulcânico e
montanhoso. O ponto mais baixo de São Tomé e Príncipe é 0
m, o ponto mais alto Pico de São Tomé 2.024 m de. E o clima
é tropicais; quente, úmido; Uma estação chuvosa (outubro a
maio) Oceano Atlântico.

Habitantes de São Tomé e Príncipe
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em São

Tomé e Príncipe. O número é: 201,025 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
mestico, angolares (descendentes de escravos angolanos),
forros (descendentes de escravos libertos), servicais
(trabalhadores contratados de Angola, Moçambique e Cabo
Verde), tongas (filhos de servicais nascidos nas ilhas), europeus
(principalmente portugueses), asiáticos (principalmente chinês).
Quais são os idiomas em São Tomé e Príncipe? Português
98,4% (oficial), Forro 36,2%, Cabo Verdiano 8,5%, Francês



6,8%, Angolar 6,6%, Inglês 4,9%, Lunguie 1%, outro
(incluindo linguagem gestual) 2,4%. E as religiões: Católico
55,7%, Adventista 4,1 %, Assembléia de Deus 3,4%, Nova
Apostólica 2,9%, Mana 2,3%, Reino Universal de Deus 2%,
Testemunha de Jeová 1,2%, outros 6,2%, nenhum 21,2%, não
especificado 1% (2012 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 18.4 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 65.3 ano. Onde as pessoas vivem em São
Tomé e Príncipe? Aqui: São Tomé, a capital, tem cerca de um
quarto da população da nação; Santo Antônio é a maior cidade
do Príncipe; as áreas do norte das duas ilhas têm as maiores
densidades populacionais. As principais áreas urbanas de São
Tomé e Príncipe são: SAO TOME (capital) 71,000 (2014).

Governo e Economia de São Tomé e Príncipe
A cidade de São Tomé e Príncipe é São Tomé e o governo

tipo república semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 2 províncias; Principe, São Tomé. Em
relação à economia de São Tomé e Príncipe, produtos
industriais importantes são construção de luz de peixe , têxteis,
sabão, cerveja, processamento de peixe, timbe. Produtos
agrícolas importantes são Cacau, cocos, sementes de palma,
copra, canela, pimenta, café, banana, papaias, feijões; aves de
capoeira;. As commodities de exportação mais importantes são
Cacau 80%, copra, café, óleo de palma (2010 est.) e os
parceiros de exportação mais importantes são Alemanha
23,3%, Holanda 13,8%, Portugal 10%, Angola 6,4%, Coreia



do Sul 5,2%, Peru 4,5%, República Dominicana 4,1% (2016).
As commodities de importação mais importantes são máquinas
e eletricidade equipamentos, produtos alimentares, produtos
petrolíferos e os parceiros de importação mais importantes são
Portugal 58,8%, Angola 15,2%, China 5,3% (2016). Quão
rico é São Tomé e Príncipe e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$3,200 (2017 estimativa). Este é um número muito baixo.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 66.2% (2009 estimativa).

Mapa de São Tomé e Príncipe
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Mas vamos começar com a bandeira de país Arábia Saudita
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Arábia Saudita - Visão geral:
O que você deve saber sobre Arábia Saudita? Vamos

começar com isso: A Arábia Saudita é o berço do Islã e abriga
os dois santuários mais sagrados do Islã em Meca e Medina. O
título oficial do rei é o Custodiante das Duas Mesquitas
Sagradas. O estado saudita moderno foi fundado em 1932 pelo
ABD AL-AZIZ bin Abd al-Rahman Al SAUD (Ibn Saud) após
uma campanha de 30 anos para unificar a maior parte da
Península Arábica. Um dos seus descendentes masculinos
governa o país hoje, conforme exigido pela Lei Básica de 1992
do país. Após a invasão do Kuwait no Iraque em 1990, a
Arábia Saudita aceitou a família real do Kuwait e 400 mil
refugiados, permitindo que as tropas ocidentais e árabes se
desdobrassem no solo para a libertação do Kuwait no ano
seguinte. A presença contínua de tropas estrangeiras em solo
saudita após a libertação do Kuwait tornou-se uma fonte de
tensão entre a família real e o público até que todas as tropas
operacionais dos EUA deixassem o país em 2003. Grandes
ataques terroristas em maio e novembro de 2003 estimularam
uma forte campanha em andamento contra o terrorismo
doméstico e o extremismo. De 2005 a 2015, o rei Abdallah
modernizou progressivamente o Reino. Impulsionada pela
ideologia pessoal e pragmatismo político, ele introduziu uma
série de iniciativas sociais e econômicas, incluindo a expansão
do emprego e as oportunidades sociais para as mulheres,



atraindo investimentos estrangeiros, aumentando o papel do
setor privado na economia e desencorajando as empresas de
contratar trabalhadores estrangeiros. A Arábia Saudita viu
protestos durante a primavera árabe de 2011, mas não o nível
de derramamento de sangue visto em protestos em outros
lugares da região. Os muçulmanos xiitas na Província Oriental
protestaram principalmente contra a detenção de prisioneiros
políticos, a discriminação endêmica e as ações do Bahrein e do
governo saudita no Bahrein. Riyadh tomou uma abordagem
cautelosa mas firme ao prender alguns manifestantes, mas
liberando a maioria deles rapidamente e usando seus clérigos
patrocinados pelo Estado para combater o ativismo político e
islâmico. O governo realizou suas primeiras eleições em 2005 e
2011, quando os sauditas foram às eleições para eleger os
conselheiros municipais. Em dezembro de 2015, as mulheres
podiam votar e se candidatar pela primeira vez nas eleições dos
conselhos municipais, com 19 cadeiras vencedoras. O rei
Salman bin Abd al-Aziz Al Saud subiu ao trono em 2015 e
colocou o primeiro príncipe da próxima geração, Muhammad
BIN NAIF bin Abd al-Aziz Al Saud, na linha de sucessão
como Príncipe Herdeiro. Ele designou seu filho, Muhammad
BIN, Salman bin Abd al-Aziz Al Saud, como o vice-príncipe
herdeiro. Em março de 2015, a Arábia Saudita liderou uma
coalizão de 10 países em uma campanha militar para
restabelecer o governo do Iêmen, que havia sido derrubado
por forças de Huthi aliadas ao ex-presidente ALI Abdullah al-
Salih. A guerra no Iêmen levou a vítimas civis e a escassez de
suprimentos básicos, que atraiu consideráveis críticas



internacionais. Em dezembro de 2015, o vice-príncipe herdeiro
Muhammad BIN Salman anunciou que a Arábia Saudita
lideraria uma coalizão islâmica de 34 países para combater o
terrorismo (já cresceu para 41 nações). Em janeiro de 2016, A
Arábia Saudita executou 47 pessoas acusadas de terrorismo,
incluindo o clérigo muçulmano xiita NIMR al-Nimr.
Manifestantes iranianos invadiram instalações diplomáticas
sauditas no Irã para protestar contra a execução de al-NIMR e
o governo saudita respondeu cortando os laços diplomáticos
com o Irã. O país continua a ser um dos principais produtores
de petróleo e gás natural e detém cerca de 16% das reservas
de petróleo comprovadas do mundo até 2015. O governo
continua a buscar reformas econômicas e diversificação,
particularmente desde a adesão da Arábia Saudita à OMC em
2005 e promove estrangeiros investimento no Reino. Em abril
de 2016, o governo saudita anunciou um amplo conjunto de
reformas socioeconômicas, conhecidas como Visão 2030. Os
baixos preços globais do petróleo em 2015 e 2016 reduziram
significativamente a receita governamental da Arábia Saudita.
Em resposta, o governo reduziu os subsídios à água,
eletricidade e gasolina; pacotes reduzidos de remuneração dos
empregados do governo; e anunciou novos impostos sobre a
terra. Em coordenação com a OPEP e alguns países-chave
não-OPEP, a Arábia Saudita concordou em cortar a produção
de petróleo no início de 2017 para regular o suprimento e
ajudar a elevar os preços globais.

Geografia de Arábia Saudita



Onde no globo é Arábia Saudita? A
localização deste país é Oriente Médio, na fronteira com o
Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, ao norte do Iêmen. A área
total de Arábia Saudita é 2,149,690 km2, da qual 2,149,690
km2 é terra. Então, este é um país muito grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente deserto arenoso. O ponto mais baixo de Arábia
Saudita é Golfo Pérsico 0 m, o ponto mais alto Jabal Sawda
'3,133 m. E o clima é áspero, deserto seco com grandes
temperaturas extremas.

Habitantes de Arábia Saudita
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Arábia Saudita. O número é: 28,571,770 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Árabe
90%, afro-asiático 10%. Quais são os idiomas em Arábia
Saudita? árabe (oficial). E as religiões: Muçulmano (oficial,
cidadãos são 85-90% sunitas e 10-15% xi), outros (inclui
ortodoxos orientais, protestantes, católicos romanos, judeus,
hindus, budistas e Sikh) (2012 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 27.5 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha



do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 75.5 ano. Onde as pessoas vivem
em Arábia Saudita? Aqui: Historicamente uma população que
era na maior parte nômade ou semi-nómada, a população
saudita se tornou mais estabelecida desde que o petróleo foi
descoberto na década de 1930; A maioria das atividades
econômicas - e com ela a população do país - está
concentrada em uma ampla área no meio da península, de Ad
Dammam, no leste, através de Riade, no interior, até Meca-
Medina, a oeste, perto do Mar Vermelho. As principais áreas
urbanas de Arábia Saudita são: Riyadh (capital) 6,195 milhões;
Jeddah 4,076 milhões; Mecca 1.771 milhões; Medina 1,28
milhões; Ad Dammam 1.064 milhões (2015).

Governo e Economia de Arábia Saudita
A cidade de Arábia Saudita é Riyadh e o governo tipo

monarquia absoluta. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 13 províncias (mintaqat, singular - mintaqah);
Al Bahah, Al Hudud Ash Shamaliyah (Northern Border), Al
Jawf, Al Madinah (Medina), Al Qasim, Ar Riyad (Riyadh), Ash
Sharqiyah (Leste), 'Asir, Ha'il, Jazan, Makkah (Meca), Najran,
Tabuk. Em relação à economia de Arábia Saudita, produtos
industriais importantes são produção de petróleo bruto,
refinação de petróleo, petroquímica básica, amônia, gases
industriais, hidróxido de sódio (soda cáustica), cimento,
fertilizantes, plásticos, metais, reparação comercial de navios,
reparação de aeronaves comerciais, construção. Produtos
agrícolas importantes são Trigo, cevada, tomate, melão,
tâmaras, cítricos; carne de carneiro, galinhas, ovos, leite. As



commodities de exportação mais importantes são petróleo e
produtos petrolíferos 90% (2012 est .) e os parceiros de
exportação mais importantes são China 13,6%, Japão 11,3%,
Índia 10,7%, US 9,8%, Coreia do Sul 9,1%, Singapura 4,7%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos, produtos alimentares, produtos
químicos, veículos automóveis, têxteis e os parceiros de
importação mais importantes são China 16,2%, US 15%,
Alemanha 6,3%, Japão 5,3%, Emirados Árabes Unidos 5%,
Coréia do Sul 4,3% (2016). Quão rico é Arábia Saudita e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $55,300 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Arábia Saudita
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Senegal - Visão geral:
O que você deve saber sobre Senegal? Vamos começar

com isso: As colônias francesas do Senegal e do Sudão francês
foram fundidas em 1959 e concederam a independência em
1960 como a Federação do Mali. A união terminou depois de
apenas alguns meses. O Senegal juntou-se à Gâmbia para
formar a confederação nominal da Senegâmbia em 1982. A
integração prevista dos dois países nunca foi implementada e a
união foi dissolvida em 1989. O Movimento das Forças
Democráticas na Casamança liderou uma insurgência
separatista de baixo nível no sul do Senegal desde a década de
1980. Vários acordos de paz não conseguiram resolver o
conflito, mas um cessar-fogo não oficial manteve-se em grande
medida desde 2012. O Senegal continua a ser uma das
democracias mais estáveis da África e tem uma longa história
de participação na manutenção da paz internacional e na
mediação regional. O Senegal foi governado por um partido
socialista por 40 anos até que Abdoulaye WADE foi eleito
presidente em 2000. Ele foi reeleito em 2007 e durante os dois
últimos meses modificou a constituição do Senegal ao longo de
uma dúzia de vezes para aumentar o poder executivo e
enfraquecer a oposição. Sua decisão de concorrer a um
terceiro mandato presidencial provocou uma grande disputa
pública que levou à sua derrota em um segundo turno de março
de 2012 com Macky SALL, cujo mandato é válido até 2019.



Um referendo constitucional de 2016 reduziu o prazo para
cinco anos com um máximo de dois consecutivos termos para
futuros presidentes.

Geografia de Senegal

Onde no globo é Senegal? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre a Guiné-Bissau e a Mauritânia.
A área total de Senegal é 196,722 km2, da qual 192,530 km2 é
terra. Então este não é um país grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: geralmente baixo,
rolando, planícies subindo para o sopé no sudeste. O ponto
mais baixo de Senegal é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais
alto elevação sem nome 2.8 km a sudeste de Nepen Diaka 648
m. E o clima é tropicais; quente, úmido; estação chuvosa (maio
a novembro) tem fortes ventos do sudeste; estação seca
(dezembro a abril) dominada por vento quente, seco e
harmattan.

Habitantes de Senegal
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Senegal. O número é: 14,668,522 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora



aqui? Wolof 38,6%, Pular 26,6%, Serer 14,9%, Mandinka
4,6%, Jola 4,1%, Soninke 2,3%, outros 8,9% (inclui europeus
e pessoas de descendência libanesa) (2010-11 est.). Quais são
os idiomas em Senegal? Francês (oficial), Wolof, Pular, Jola,
Mandinka, Serer, Soninke. E as religiões: Muslim 95,3% (a
maioria adere a uma das quatro principais irmandades sufis),
Christian 4,3% (principalmente católico romano), animista
0,4% (2010-11 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 18.8 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 62.1 ano. Onde as pessoas vivem em
Senegal? Aqui: a população está concentrada no oeste, com
Dakar ancorando uma área central bem definida;
aproximadamente 70% da população é rural. As principais
áreas urbanas de Senegal são: Dakar (capital) 3.52 milhões
(2015).

Governo e Economia de Senegal
A cidade de Senegal é Daka e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 14 regiões (regiões, região singular); Dakar,
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguincho,.
Em relação à economia de Senegal, produtos industriais
importantes são transformação agrícola e de peixe, extracção
de fosfatos, a produção de fertilizantes, refinarias de petróleo,
zircão, e extracção de ouro, materiais de construção,
construção de navios e repai. Produtos agrícolas importantes



são amendoim, milho, milho, sorgo, arroz, algodão, tomate,
verde legumes; gado, aves de capoeira, porcos; pescar. As
commodities de exportação mais importantes são peixe,
amendoim (amendoim), produtos de petróleo, fosfatos, algodão
e os parceiros de exportação mais importantes são Mali
18,2%, Suíça 10,6%, Índia 8,2%, Costa do Marfim 5,3%,
China 5% (2016). As commodities de importação mais
importantes são alimentos e bebidas, bens de capital,
combustíveis e os parceiros de importação mais importantes
são França 15,9%, China 10,3%, Nigéria 7,8%, Índia 7,6%,
Holanda 5,3% , Espanha 4,9% (2016). Quão rico é Senegal e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,700 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 46.7% (2011 estimativa).

Mapa de Senegal
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Sérvia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Sérvia? Vamos começar com

isso: O Reino dos sérvios, croatas e eslovenos foi formado em
1918; Seu nome foi alterado para a Iugoslávia em 1929. Os
partidários comunistas resistiram à ocupação do Eixo e à
divisão da Jugoslávia de 1941 a 1945 e também lutaram contra
opositores e colaboradores nacionalistas. O movimento militar
e político liderado por Josip Broz "TITO" (partidários) assumiu
o controle total da Iugoslávia quando seus rivais domésticos e
os ocupantes foram derrotados em 1945. Embora os
comunistas, TITO e seus sucessores (Tito morreu em 1980)
conseguiram orientar os seus próprios caminho entre as nações
do Pacto de Varsóvia e o Ocidente nas próximas quatro
décadas e meia. Em 1989, Slobodan Milosevic tornou-se
presidente da República da Sérvia e os seus pedidos
ultranacionalistas de dominação sérvia levaram à violenta
ruptura da Jugoslávia ao longo das linhas étnicas. Em 1991,
Croácia, Eslovênia, e a Macedônia declarou a independência,
seguida da Bósnia em 1992. As restantes repúblicas da Sérvia
e Montenegro declararam a nova República Federativa da
Jugoslávia (RFIA) em abril de 1992 e sob a liderança de
Milosevic, a Sérvia liderou várias campanhas militares para unir
os serbios étnicos nas repúblicas vizinhas "Grande Sérvia".
Essas ações finalmente falharam e, após a intervenção
internacional, levaram à assinatura dos Acordos de Paz de
Dayton em 1995. Milosevic manteve o controle sobre a Sérvia



e eventualmente se tornou presidente da RFJ em 1997. Em
1998, uma insurgência étnica albanesa na ex-província serbia
autônoma do Kosovo provocou uma campanha de contra-
insurreição sérvia que resultou em massacres e expulsões
maciças de albaneses que vivem no Kosovo. O governo de
Milosevic ' a rejeição de um acordo internacional proposto
levou ao bombardeio da Otan na Sérvia na primavera de 1999.
As forças militares e policiais da Sérvia retiraram-se do
Kosovo em junho de 1999 e o Conselho de Segurança da
ONU autorizou uma administração provisória da ONU e uma
força de segurança liderada pela OTAN no Kosovo . As
eleições da RFJ no final de 2000 levaram à expulsão de
Milosevic e à instalação do governo democrático. Em 2003, a
RFJ tornou-se a União Estadual da Sérvia e Montenegro, uma
federação solta das duas repúblicas. A violência generalizada
predominantemente dirigida contra os sérvios étnicos no
Kosovo em março de 2004 levou a chamadas mais intensas
para enfrentar o status do Kosovo e a ONU começou a
facilitar as negociações de status em 2006. Em junho de 2006,
o Montenegro saiu da federação e se declarou uma nação
independente. A Sérvia posteriormente notificou que era o
estado sucessor da união da Sérvia e Montenegro. Em
fevereiro de 2008, após quase dois anos de negociações
inconclusivas, o Kosovo se declarou independente da Sérvia -
uma ação que a Sérvia se recusa a reconhecer. A pedido da
Sérvia, a Assembléia Geral da ONU (UNGA), em outubro de
2008, solicitou uma opinião consultiva da Corte Internacional
de Justiça (CIJ) sobre se a declaração unilateral de



independência do Kosovo estava de acordo com o direito
internacional. Numa decisão considerada desfavorável à Sérvia,
a ICJ emitiu uma opinião consultiva em julho de 2010,
afirmando que o direito internacional não proibia as declarações
de independência. No final de 2010, a Sérvia concordou com
uma resolução UNGA aprovada pela UE, reconhecendo a
decisão da CIJ e pedindo uma nova rodada de negociações
entre a Sérvia eo Kosovo, desta vez em questões práticas em
vez do status do Kosovo. A Sérvia e o Kosovo assinaram o
primeiro acordo de princípios que regem a normalização das
relações entre os dois países em abril de 2013 e está em
processo de implementação de suas disposições. Em 2015, a
Sérvia e o Kosovo chegaram a quatro acordos adicionais no
quadro do diálogo de Bruxelas. Estes incluíram acordos sobre
a Comunidade dos Municípios da Serbia-Maioria;
telecomunicações; produção e distribuição de energia; e
liberdade de movimento. O presidente Aleksandar Vucic
promoveu um objetivo ambicioso da Sérvia de se juntar à UE
até 2020. Sob sua liderança como primeiro-ministro, em
janeiro de 2014, a Sérvia abriu negociações formais para a
adesão. A Sérvia e o Kosovo assinaram o primeiro acordo de
princípios que regem a normalização das relações entre os dois
países em abril de 2013 e está em processo de implementação
de suas disposições. Em 2015, a Sérvia e o Kosovo chegaram
a quatro acordos adicionais no quadro do diálogo de Bruxelas.
Estes incluíram acordos sobre a Comunidade dos Municípios
da Serbia-Maioria; telecomunicações; produção e distribuição
de energia; e liberdade de movimento. O presidente



Aleksandar Vucic promoveu um objetivo ambicioso da Sérvia
de se juntar à UE até 2020. Sob sua liderança como primeiro-
ministro, em janeiro de 2014, a Sérvia abriu negociações
formais para a adesão. A Sérvia e o Kosovo assinaram o
primeiro acordo de princípios que regem a normalização das
relações entre os dois países em abril de 2013 e está em
processo de implementação de suas disposições. Em 2015, a
Sérvia e o Kosovo chegaram a quatro acordos adicionais no
quadro do diálogo de Bruxelas. Estes incluíram acordos sobre
a Comunidade dos Municípios da Serbia-Maioria;
telecomunicações; produção e distribuição de energia; e
liberdade de movimento. O presidente Aleksandar Vucic
promoveu um objetivo ambicioso da Sérvia de se juntar à UE
até 2020. Sob sua liderança como primeiro-ministro, em
janeiro de 2014, a Sérvia abriu negociações formais para a
adesão. Estes incluíram acordos sobre a Comunidade dos
Municípios da Serbia-Maioria; telecomunicações; produção e
distribuição de energia; e liberdade de movimento. O
presidente Aleksandar Vucic promoveu um objetivo ambicioso
da Sérvia de se juntar à UE até 2020. Sob sua liderança como
primeiro-ministro, em janeiro de 2014, a Sérvia abriu
negociações formais para a adesão. Estes incluíram acordos
sobre a Comunidade dos Municípios da Serbia-Maioria;
telecomunicações; produção e distribuição de energia; e
liberdade de movimento. O presidente Aleksandar Vucic
promoveu um objetivo ambicioso da Sérvia de se juntar à UE
até 2020. Sob sua liderança como primeiro-ministro, em
janeiro de 2014, a Sérvia abriu negociações formais para a



adesão.
Geografia de Sérvia

Onde no globo é Sérvia? A
localização deste país é Europa do Sudeste, entre a Macedónia
e a Hungria. A área total de Sérvia é 77,474 km2, da qual
77,474 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
extremamente variados; ao norte, ricas planícies férteis; ao
leste, faixas e bacias de calcário; ao sudeste, antigas montanhas
e colinas. O ponto mais baixo de Sérvia é Rios de Danúbio e
Timok 35 m, o ponto mais alto Midzor 2,169 m de. E o clima é
no norte, clima continental (invernos frios e verões quentes e
úmidos com chuvas bem distribuídas); em outras partes, clima
continental e mediterrâneo (invernos relativamente frio com
fortes nevascas e verões quentes e secos e outono).

Habitantes de Sérvia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Sérvia. O número é: 7,111,024. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? serb 83,3%,
húngaro 3,5%, Romani 2,1%, Bosniak 2%, outros 5,7%, não



declarados ou desconhecidos 3,4% (2011 est.). Quais são os
idiomas em Sérvia? sérvio (oficial) 88,1%, húngaro 3,4%,
bósnio 1,9%, romeno 1,4%, outros 3,4%, não declarado ou
desconhecido 1,8%. E as religiões: ortodoxo 84,6%, católico
5%, muçulmano 3,1%, protestante 1%, ateu 1,1%, outros
0,8% (inclui agnósticos, outros cristãos, religiosos orientais,
judeus), não declarados ou desconhecidos 4,5% (2011 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 42.6 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 75.7 ano.
Onde as pessoas vivem em Sérvia? Aqui: uma distribuição
bastante igual em toda a maior parte do país, com áreas
urbanas atraentes maiores e mais densas Populações. As
principais áreas urbanas de Sérvia são: Belgrado (capital)
1,182 milhões (2015).

Governo e Economia de Sérvia
A cidade de Sérvia é Belgrado (Beograd) e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 119 municípios (opstine, singular - opstina) e
26 cidades (gradovi, singular). Em relação à economia de
Sérvia, produtos industriais importantes são automóveis, metais
comuns, móveis, processamento de alimentos, máquinas,
produtos químicos, açúcar, pneus, roupas, produtos
farmacêuticos. Produtos agrícolas importantes são Trigo, milho,
girassol, beterraba açucareira, uvas / vinho, frutas (framboesas,
maçãs, ginjas) Legumes (tomates, pimentões, batatas), carne de
porco e produtos à base de carne, leite e produtos lácteos. As



commodities de exportação mais importantes são automóveis,
ferro e aço, borracha, roupas, trigo, frutas e vegetais, metais
não ferrosos, eletrodomésticos, produtos metálicos, armas e
munições e os parceiros de exportação mais importantes são
Itália 14,6%, Alemanha 13,1%, Bósnia e Herzegovina 8,3%,
Romênia 5,7%, Rússia 5,4% ( 2016),. As commodities de
importação mais importantes são maquinaria e equipamentos de
transporte, combustíveis e lubrificantes, produtos
manufaturados, produtos químicos, alimentos e animais vivos,
matérias-primas e os parceiros de importação mais importantes
são Alemanha 12,9%, Itália 10,4%, China 8,4%, Rússia 7,9%,
Hungria 4,6%, Polônia 4,4% (2016). Quão rico é Sérvia e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $15,200 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 8.9% (2014 estimativa).

Mapa de Sérvia
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Seychelles - Visão geral:
O que você deve saber sobre Seychelles? Vamos começar

com isso: Uma longa luta entre a França e a Grã-Bretanha para
as ilhas terminou em 1814, quando foram cedidas ao último.
Durante o domínio colonial, desenvolveu-se uma economia
baseada em plantios que se baseou no trabalho importado,
principalmente das colônias europeias em África. A
independência ocorreu em 1976. A regra do partido único foi
encerrada com uma nova constituição e eleições gratuitas em
1993. O presidente francês, Albert RENE, que havia servido
desde 1977, foi reeleito em 2001, mas desistiu em 2004. O
vice-presidente James Alix Michel assumiu a presidência e, em
2006, foi eleito para um novo mandato de cinco anos; ele foi
reeleito em 2011 e novamente em 2015. Em outubro de 2016,
James Michel renunciou e entregou a presidência ao vice-
presidente Danny Faure.

Geografia de Seychelles

Onde no globo é Seychelles? A
localização deste país é Arquipélago no Oceano Índico, a
nordeste de Madagasca. A área total de Seychelles é 455 km2,



da qual 455 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: grupo
Mahe é vulcânico com uma estreita faixa costeira e um interior
rochoso e montanhoso; outros são recifes de coral, planos e
elevados. O ponto mais baixo de Seychelles é Oceano Índico 0
m, o ponto mais alto Morne Seychellois 905 m de. E o clima é
tropicais marinhos; úmido; estação mais fria durante a monção
do sudeste (final de maio a setembro); estação mais quente
durante a monção do noroeste (março a maio) O.

Habitantes de Seychelles
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Seychelles. O número é: 93,920 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? misturado
francês, africano, indiano, chinês e Ara. Quais são os idiomas
em Seychelles? Seychellois crioulo (oficial) 89,1%, inglês
(oficial) 5,1%, francês (oficial) 0,7% outros 3,8%, não
especificados 1,4% (2010 est.). E as religiões: Católica
Romana 76,2%, Protestante 10,5% (6,6% anglicanos,
Assembléia Pentecostal 1,5%, Adventista do Sétimo Dia 1,2%,
outros Protestantes 1,7), outros Cristãos 2,4%, Hindu 2,4%,
Muçulmanos 1,6%, outros não-cristãos 1,1%, não
especificados 4,8%, nenhum 0,9% (2010 est.). Quantos anos
as pessoas estão em média? 35.4 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 74.9 ano. Onde as
pessoas vivem em Seychelles? Aqui: Mais de três quartos da



população vive na ilha principal de Mahe; Praslin contém
menos de 10%; uma percentagem menor em La Digue e nas
ilhas exteriores. As principais áreas urbanas de Seychelles são:
Victoria (capital) 26,000 (2014).

Governo e Economia de Seychelles
A cidade de Seychelles é Victoria e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 25 distritos administrativos; Anse aux Pins,
Anse Boileau, Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap, Baie Lazare,
Baie Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade,
Glacis, Grand Anse Mahe, Grand Anse Praslin, Inner Islands,
La Riviere Anglaise Les Mamalles, Mont Buxton, Mont Fleuri,
Plaisance, Pointe Larue, Port Glaud, Roche Caiman, Saint
Louis, Takamaka. Em relação à economia de Seychelles,
produtos industriais importantes são pesca de atum , turismo,
bebidas. Produtos agrícolas importantes são Cocos, canela,
baunilha, batata-doce, mandioca (mandioca, tapioca), copra,
bananas;. As commodities de exportação mais importantes são
atum enlatado, peixe congelado, produtos petrolíferos
(reexportação) e os parceiros de exportação mais importantes
são Emirados Árabes Unidos 28,8%, França 21%, Reino
Unido 14,7%, Itália 9,2%, Espanha 8,8% (2016). As
commodities de importação mais importantes são Máquinas e
equipamentos, produtos alimentares, produtos petrolíferos,
produtos químicos, outros produtos manufaturados e os
parceiros de importação mais importantes são Emirados
Árabes Unidos 21,6%, França 9,9%, África do Sul 8,4%,
Maurícia 7,8%, Espanha 7,2%, Índia 4,9%, China 4,8%, Reino



Unido 4,7% (2016). Quão rico é Seychelles e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $28,900 (2017 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 39.3% (2013 estimativa).

Mapa de Seychelles
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começar com a bandeira de país Serra Leoa aqui:
 

Serra Leoa - Visão geral:
O que você deve saber sobre Serra Leoa? Vamos começar

com isso: Os britânicos criaram um posto comercial perto do
Freetown atual no século XVII. Originalmente, o comércio
envolvia madeira e marfim, mas depois expandiu-se para
escravos. Após a Revolução Americana, uma colônia foi
estabelecida em 1787 e a Serra Leoa tornou-se um destino
para o reassentamento de leais negros que originalmente foram
reassentados na Nova Escócia. Após a abolição do tráfico de
escravos em 1807, as tripulações britânicas entregaram
milhares de africanos liberados de navios de escravos ilegais
para a Serra Leoa, particularmente Freetown. A colônia
gradualmente se expandiu no interior ao longo do século XIX;
A independência foi alcançada em 1961. A democracia está
sendo restabelecida lentamente após a guerra civil (1991-2002)
que resultou em dezenas de milhares de mortes e o
deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas (cerca de um
terço da população). O militar, que assumiu a plena
responsabilidade pela segurança após a partida das forças de
paz da ONU no final de 2005, desenvolveu-se como garante
da estabilidade do país; as forças armadas permaneceram na
margem durante as eleições nacionais de 2007 e 2012. Em
março de 2014, o fechamento do Escritório Integrado de
Consolidação da Paz da ONU na Serra Leoa marcou o fim de



mais de 15 anos de operações de paz e políticas na Serra
Leoa. As prioridades declaradas do governo incluem promover
o desenvolvimento - incluindo a recuperação da epidemia de
Ebola - criando empregos e eliminando a corrupção endêmica.
Em março de 2014, o fechamento do Escritório Integrado de
Consolidação da Paz da ONU na Serra Leoa marcou o fim de
mais de 15 anos de operações de paz e políticas na Serra
Leoa. As prioridades declaradas do governo incluem promover
o desenvolvimento - incluindo a recuperação da epidemia de
Ebola - criando empregos e eliminando a corrupção endêmica.
Em março de 2014, o fechamento do Escritório Integrado de
Consolidação da Paz da ONU na Serra Leoa marcou o fim de
mais de 15 anos de operações de paz e políticas na Serra
Leoa. As prioridades declaradas do governo incluem promover
o desenvolvimento - incluindo a recuperação da epidemia de
Ebola - criando empregos e eliminando a corrupção endêmica.

Geografia de Serra Leoa

Onde no globo é Serra Leoa? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Oceano Atlântico Norte, entre a Guiné e a Libéria. A área total
de Serra Leoa é 71,740 km2, da qual 71,620 km2 é terra.
Então este não é um país grande. Como podemos descrever o



terreno do país? Desta forma: cinturão costeiro de manguezais,
país montanhoso arborizado, planalto de terras altas,
montanhas no leste. O ponto mais baixo de Serra Leoa é
Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Loma Mansa
(Bintimani) 1,948 m de. E o clima é tropicais; quente, úmido;
estação chuvosa do verão (maio a dezembro); estação seca do
inverno (dezembro a abril).

Habitantes de Serra Leoa
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Serra

Leoa. O número é: 6,163,195 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Temne 35%, Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2%
(descendentes de escravos jamaicanos libertados que foram
instalados na área de Freetown no final do século 18, também
conhecido como Krio), Mandingo 2%, Loko 2%, outros 15%
(inclui refugiados da recente guerra civil da Libéria e um
pequeno número de europeus, libaneses, paquistaneses e
índios) (recenseamento de 2008). Quais são os idiomas em
Serra Leoa? inglês (oficial, uso regular limitado a minoria
alfabetizada), Mende (principal vernácula no sul), Temne
(principal vernáculo no norte), Krio (crioulo com base em
inglês, falado pelos descendentes de escravos jamaicanos
libertos que se estabeleceram na área de Freetown, lingua
franca e uma primeira língua para 10% da população, mas
entendeu em 95%). E as religiões: muçulmanos 60%, crenças
indígenas 30%, cristãos 10%. Quantos anos as pessoas estão
em média? 19 ano. Temos que acrescentar que esse número é



a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 58.6 ano. Onde as pessoas vivem em Serra
Leoa? Aqui: grupos populacionais são encontrados nas
elevações mais baixas do sul e oeste; O terço do norte do país
é menos povoado. As principais áreas urbanas de Serra Leoa
são: Freetown (capital) 1,007 milhões (2015).

Governo e Economia de Serra Leoa
A cidade de Serra Leoa é Freetown e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 3 províncias e 1 área; Eastern, Northern,
Southern, Western. Em relação à economia de Serra Leoa,
produtos industriais importantes são mineração de diamantes de
peixes ; mineração de minério de ferro, rutilo e bauxita;
Fabricação em pequena escala (bebidas, têxteis, calçados).
Produtos agrícolas importantes são Arroz, café, cacau,
sementes de palma, óleo de palma, amendoim e castanha de
caju ; aves de capoeira, bovinos, ovelhas, porcos;. As
commodities de exportação mais importantes são Minério de
ferro, diamantes, rutile, cacau, café, peixe e os parceiros de
exportação mais importantes são Cote dIvoire 31,7%, US
28,3%, Bélgica 17,7%, China 6,6% (2016). As commodities
de importação mais importantes são gêneros alimentícios,
máquinas e equipamentos, combustíveis e lubrificantes,
produtos químicos e os parceiros de importação mais
importantes são China 12,5%, US 9,7% Índia 7,8%, Emirados
Árabes Unidos 7,2%, Senegal 6,2%, Bélgica 5,5%, Turquia
5,5%, Reino Unido 4,7% (2016). Quão rico é Serra Leoa e



quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $1,800 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 70.2% (2004 estimativa).

Mapa de Serra Leoa
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começar com a bandeira de país Singapura aqui:
 

Singapura - Visão geral:
O que você deve saber sobre Singapura? Vamos começar

com isso: Um porto comercial malaio conhecido como
Temasek existia na ilha de Cingapura no século XIV. O
assentamento mudou de mãos várias vezes nos séculos
seguintes e acabou por ser queimado no século 17 e caiu na
obscuridade. Os britânicos fundaram Singapura como uma
colônia de comércio no site em 1819. Ele se juntou à
Federação da Malásia em 1963, mas foi expulso dois anos
depois e tornou-se independente. Cingapura tornou-se
posteriormente um dos países mais prósperos do mundo com
fortes ligações comerciais internacionais (seu porto é um dos
mais movimentados do mundo em termos de tonelagem
manipulada) e com o PIB per capita igual ao das principais
nações da Europa Ocidental.

Geografia de Singapura

Onde no globo é Singapura? A
localização deste país é Sudoeste da Ásia, ilhas entre a Malásia



e a Indonésia. A área total de Singapura é 719.2 km2, da qual
709.2 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: baixas,
patamar central suavemente ondulante. O ponto mais baixo de
Singapura é Estreito de Singapura 0 m, o ponto mais alto Bukit
Timah 166 m de. E o clima é tropical; quente, úmido, chuvoso;
duas estações distintas de monção - monção do nordeste
(dezembro a março) e monção do sudoeste (junho a
setembro); inter-monção - tarde freqüente e início da noite,
tempestades.

Habitantes de Singapura
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Singapura. O número é: 5,888,926 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Chinês 74,3%, Malaio 13,4%, Índico 9,1% (inclui Sri
Lankan), outros 3,2% (2016 est.). Quais são os idiomas em
Singapura? Mandarin (oficial) 36,3%, inglês (oficial) 29,8%,
Malaio (oficial) 11,9%, Hokkien 8,1%, Cantonês 4,1%, Tamil
(oficial) 3,2%, Teochew 3,2%, outras línguas indianas 1,2%,
outros dialetos chineses 1,1 %, outro 1,1% (2010 est.). E as
religiões: budista 33,9%, muçulmano 14,3%, taoísmo 11,3%,
católico 7,1%, hindu 5,2%, outro cristão 11%, outros 0,7%,
nenhum 16,4% (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 34.6 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 85.2 ano. Onde as pessoas vivem em



Singapura? Aqui: maior parte da urbanização é ao longo da
costa sul, com grupos populacionais relativamente densos
encontrados nas áreas centrais. As principais áreas urbanas de
Singapura são: Singapura (capital) 5,619 milhões (2015).

Governo e Economia de Singapura
A cidade de Singapura é Singapura e o governo tipo

parlamentares República. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhum. Em relação à economia de Singapura,
produtos industriais importantes são eletrônica, produtos
químicos, serviços financeiros, equipamentos de perfuração de
petróleo, refinação de petróleo, processamento de borracha e
produtos de borracha, alimentos e bebidas processados,
reparação de navios, construção de plataforma offshore,
ciências da vida, comércio de entreposto. Produtos agrícolas
importantes são Orquídeas, vegetais; aves, ovos; peixe, peixe
decorativo. As commodities de exportação mais importantes
são máquinas e equipamentos (incluindo eletrônicos e
telecomunicações), produtos farmacêuticos e outros produtos
químicos, produtos petrolíferos refinados, alimentos e bebidas e
os parceiros de exportação mais importantes são China 12,8%,
Hong Kong 12,6%, Malásia 10,5%, Indonésia 7,8%, US
6,8%, Japão 4,5%, Coréia do Sul 4,4% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, combustíveis minerais, produtos químicos,
alimentos, bens de consumo e os parceiros de importação mais
importantes são China 14,3%, Malásia 11,4%, US 10,8%,
Japão 7%, Coréia do Sul 6,1%, Indonésia 4,8% (2016). Quão
rico é Singapura e quão rico são as pessoas neste país? O



número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $90,500
(2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em
média aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Singapura
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começar com a bandeira de país Eslováquia aqui:
 

Eslováquia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Eslováquia? Vamos começar

com isso: A Eslováquia traça suas raízes para o estado da
Grande Morávia do século 9. Posteriormente, os eslovacos
tornaram-se parte do Reino húngaro, onde permaneceram nos
próximos 1.000 anos. Na sequência da formação da monarquia
austro-húngara dual em 1867, as políticas de ensino e de
línguas que favorecem o uso da húngaro (magiarização)
resultaram no fortalecimento do nacionalismo eslovaco e no
cultivo de laços culturais com os tchecos estreitamente
relacionados que estavam sob domínio austríaco. Após a
dissolução do Império Austro-Húngaro no final da Primeira
Guerra Mundial, os eslovacos se juntaram aos checos para
formar a Checoslováquia. Durante o período de entreguerras,
os líderes nacionalistas eslovacos pressionaram por autonomia
na Checoslováquia e, em 1939, a Eslováquia tornou-se um
estado independente aliado à Alemanha nazista. Após a
Segunda Guerra Mundial, A Checoslováquia foi reconstituída e
veio sob o domínio comunista dentro da Europa Oriental
dominada pelos soviéticos. Em 1968, uma invasão das tropas
do Pacto de Varsóvia encerrou os esforços dos líderes do país
para liberalizar o domínio comunista e criar "socialismo com um
rosto humano", inaugurando um período de repressão
conhecido como "normalização". A pacífica "Revolução de



veludo" varreu o Partido Comunista do poder no final de 1989
e inaugurou um retorno ao domínio democrático e uma
economia de mercado. Em 1 de janeiro de 1993, o país sofreu
um "divórcio de veludo não violento" em seus dois
componentes nacionais, a Eslováquia e a República Tcheca. A
Eslováquia juntou a OTAN e a UE na primavera de 2004 e a
zona do euro em 1 de janeiro de 2009. uma invasão das tropas
do Pacto de Varsóvia encerrou os esforços dos líderes do país
para liberalizar o domínio comunista e criar "socialismo com um
rosto humano", inaugurando um período de repressão
conhecido como "normalização". A pacífica "Revolução de
veludo" varreu o Partido Comunista do poder no final de 1989
e inaugurou um retorno ao domínio democrático e uma
economia de mercado. Em 1 de janeiro de 1993, o país sofreu
um "divórcio de veludo não violento" em seus dois
componentes nacionais, a Eslováquia e a República Tcheca. A
Eslováquia juntou a OTAN e a UE na primavera de 2004 e a
zona do euro em 1 de janeiro de 2009. uma invasão das tropas
do Pacto de Varsóvia encerrou os esforços dos líderes do país
para liberalizar o domínio comunista e criar "socialismo com um
rosto humano", inaugurando um período de repressão
conhecido como "normalização". A pacífica "Revolução de
veludo" varreu o Partido Comunista do poder no final de 1989
e inaugurou um retorno ao domínio democrático e uma
economia de mercado. Em 1 de janeiro de 1993, o país sofreu
um "divórcio de veludo não violento" em seus dois
componentes nacionais, a Eslováquia e a República Tcheca. A
Eslováquia juntou a OTAN e a UE na primavera de 2004 e a



zona do euro em 1 de janeiro de 2009.
Geografia de Eslováquia

Onde no globo é Eslováquia? A
localização deste país é Europa Central, sul da Polónia. A área
total de Eslováquia é 49,035 km2, da qual 48,105 km2 é terra.
Então este não é um país grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: Montanhas acidentadas na parte
central e norte e terras baixas no sul. O ponto mais baixo de
Eslováquia é Rio Bodrok 94 m, o ponto mais alto
Gerlachovsky Stit 2,655 m de. E o clima é temperados; Verões
frescos; Invernos frios, nebulosos e úmidos.

Habitantes de Eslováquia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Eslováquia. O número é: 5,445,829 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Eslovaco 80.7%, húngaro 8.5%, Romani 2%, outro e
não especificado 8,8% (2011 est.). Quais são os idiomas em
Eslováquia? Eslovaco (oficial) 78.6%, húngaro 9.4 %, Roma
2,3%, Ruténio 1%, outro ou não especificado 8,8% (2011
est.). E as religiões: Católica Romana 62%, Protestante 8,2%,



Católica Grega 3,8%, outra ou não especificada 12,5%,
nenhuma 13,4% (2011 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 40.5 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 77.3 ano. Onde as pessoas vivem em
Eslováquia? Aqui: Uma distribuição bastante igual em toda a
maior parte do país; Concentração ligeiramente maior no oeste
na proximidade do borde checo. As principais áreas urbanas
de Eslováquia são: Bratislava (capital) 401,000 (2015).

Governo e Economia de Eslováquia
A cidade de Eslováquia é Bratislava e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 8 regiões (kraje, singular - kraj );
Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky,
Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky,. Em relação à economia de
Eslováquia, produtos industriais importantes são automóveis;
metal e produtos metálicos; eletricidade, gás, coca, petróleo,
combustível nuclear; produtos químicos, fibras sintéticas,
madeira e produtos de papel; máquinas; cerâmica e cerâmica;
têxteis; aparelhos elétricos e ópticos; produtos de borracha;
alimentos e bebidas; veículos farmacêuticos. Produtos agrícolas
importantes são Grãos, batatas, beterraba açucareira, lúpulo,
frutas; porcos, bovinos, aves de capoeira; produtos florestais.
As commodities de exportação mais importantes são veículos e
peças relacionadas 27%, máquinas e equipamentos elétricos
20%, reatores e fornos nucleares 12%, ferro e aço 4%, óleos
minerais e combustíveis 5% (2015 est.) e os parceiros de



exportação mais importantes são Alemanha 21,9% República
Checa 11,9%, Polônia 7,7%, França 6,1%, Reino Unido
5,9%, Áustria 5,7%, Hungria 5,7%, Itália 4,8% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos elétricos 20%, veículos e peças relacionadas
14%, reatores nucleares e fornos 12%, combustível e óleos
minerais 9% (2015 est.) e os parceiros de importação mais
importantes são Alemanha 20,2%, República Tcheca 16,9%,
Áustria 9,8%, Polônia 6,5%, Hungria 6,1%, Coréia do Sul
4,7%, China 4,6%, França 4,4% (2016). Quão rico é
Eslováquia e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $32,900 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 12.3% (2015 estimativa).

Mapa de Eslováquia
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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começar com a bandeira de país Eslovénia aqui:
 

Eslovénia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Eslovénia? Vamos começar

com isso: As terras eslovenas fizeram parte do Império Austro-
Húngaro até a dissolução deste último no final da Primeira
Guerra Mundial. Em 1918, os eslovenos se juntaram aos
sérvios e aos croatas na formação de um novo estado
multinacional, que foi nomeado Jugoslávia em 1929. Após a
Guerra Mundial II, a Eslovênia tornou-se uma república da
Iugoslávia renovada, que embora comunista, distanciou-se do
governo de Moscou. Insatisfeitos com o exercício do poder
pela maioria dos sérvios, os eslovenos conseguiram estabelecer
sua independência em 1991 após uma curta guerra de 10 dias.
Os laços históricos com a Europa Ocidental, uma economia
forte e uma democracia estável ajudaram na transformação da
Eslovênia para um estado moderno. A Eslovênia aderiu à
OTAN e à UE na primavera de 2004; Juntou-se à zona euro e
à zona Schengen em 2007.

Geografia de Eslovénia



Onde no globo é Eslovénia? A
localização deste país é Sul da Europa Central, Alpes Julianos
entre a Áustria e a Croácia. A área total de Eslovénia é 20,273
km2, da qual 20,151 km2 é terra. Então este não é um país
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: um curto sudoeste tira costeira da topografia Karst no
Adriático; uma região de montanha alpina fica ao lado da Itália
e da Áustria no norte; Montanhas e vales mistos com
numerosos rios a leste. O ponto mais baixo de Eslovénia é Mar
Adriático 0 m, o ponto mais alto Triglav 2.864 m de. E o clima
é Clima mediterrâneo na costa, clima continental com verões
leves a quentes e invernos frios nos planaltos e vales a leste.

Habitantes de Eslovénia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Eslovénia. O número é: 1,972,126 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? esloveno
83,1%, serb 2%, croata 1,8%, bósnia 1,1%, outro ou não
especificado 12% (censo de 2002). Quais são os idiomas em
Eslovénia? esloveno (oficial) 91,1%, serbo -Croatiano 4,5%,
outro ou não especificado 4,4%, italiano (oficial, apenas nos



municípios onde residem as comunidades nacionais italianas),
húngaro (oficial, apenas nos municípios onde residem
comunidades nacionais húngaras) (censo de 2002). E as
religiões: Católico 57,8%, muçulmano 2,4% 2,3% ortodoxo,
outros 0,9% cristãos, 3,5% não afiliados, outros ou não
especificados 23%, nenhum 10,1% (censo de 2002). Quantos
anos as pessoas estão em média? 44.5 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 78.3 ano. Onde
as pessoas vivem em Eslovénia? Aqui: uma distribuição
bastante uniforme na maior parte do país, com áreas urbanas
atraindo populações maiores e mais densas; os bolsos no
noroeste montanhoso apresentam menos densidade do que em
outros lugares. As principais áreas urbanas de Eslovénia são:
Ljubljana (capital) 279,000 (2014).

Governo e Economia de Eslovénia
A cidade de Eslovénia é Ljubljana e o governo tipo

república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 201 municípios (obcine, singular - obcina ) e
11 municípios urbanos (mestne obcine, singular - mestna
obcina). Em relação à economia de Eslovénia, produtos
industriais importantes são metalurgia ferrosa e produtos de
alumínio, fundição de chumbo e zinco; Eletrônica (incluindo
eletrônicos militares), caminhões, automóveis, equipamentos de
energia elétrica, produtos de madeira, têxteis, produtos
químicos, máquinas-ferramentas. Produtos agrícolas
importantes são lúpulo, trigo, café, milho, maçãs , peras; gado,



ovelha, aves de capoeira. As commodities de exportação mais
importantes são bens manufaturados, máquinas e equipamentos
de transporte, produtos químicos, alimentos e os parceiros de
exportação mais importantes são Alemanha 19,3%, Itália
10,4% Áustria 7,5%, Croácia 7,3%, Hungria 4,4%, França
4,1% (2016). As commodities de importação mais importantes
são máquinas e equipamentos de transporte, produtos
manufaturados, produtos químicos, combustíveis e lubrificantes,
alimentos e os parceiros de importação mais importantes são
Alemanha 16,8%, Itália 13,5%, Áustria 9,9%, Croácia 5,5%,
China 4,8%, Turquia 4,4% (2016). Quão rico é Eslovénia e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $34,100 (2017
estimativa). Isso significa que os padrões de vida são bons aqui.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 14.3% (2015 estimativa).

Mapa de Eslovénia
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Ilhas Salomão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Salomão? Vamos

começar com isso: O Reino Unido estabeleceu um protetorado
sobre as Ilhas Salomão na década de 1890. Alguns dos mais
amargos combates da Segunda Guerra Mundial ocorreram
neste arquipélago. O governo autônomo foi alcançado em 1976
e independência dois anos depois. A violência étnica, a
malversação do governo, o crime endêmico e uma base
econômica estreita prejudicaram a estabilidade e a sociedade
civil. Em junho de 2003, o primeiro-ministro Sir Allan
Kemakeza buscou a assistência da Austrália no
restabelecimento da lei e da ordem; No mês seguinte, uma
força multinacional dirigida por australianos chegou para
restaurar a paz e desarmar as milícias étnicas. A Missão de
Assistência Regional às Ilhas Salomão (Ramsi) geralmente tem
sido efetiva na restauração da lei e na ordem e na reconstrução
das instituições governamentais.

Geografia de Ilhas Salomão

Onde no globo é Ilhas Salomão? A
localização deste país é Oceania, grupo de ilhas no Oceano
Pacífico Sul, a leste de Papua Nova Guiné. A área total de Ilhas



Salomão é 28,896 km2, da qual 27,986 km2 é terra. Então este
não é um país grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: principalmente montanhas acidentadas com
alguns atolls de coral baixos. O ponto mais baixo de Ilhas
Salomão é Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto Monte
Popomanaseu 2.335 m de. E o clima é monção tropical;
Poucas temperaturas e extremos climáticos,.

Habitantes de Ilhas Salomão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Salomão. O número é: 647,581 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Melanesense 95,3%, polinésia 3,1%, micronésia 1,2%, outros
0,3% (2009 Est.) O. Quais são os idiomas em Ilhas Salomão?
pidgin melanesiano (em grande parte do país é lingua franca), o
inglês (oficial, mas falado por apenas 1% -2% da população),
120 línguas indígenas. E as religiões: Protestante 73,4% (Igreja
da Melanésia 31,9%, Mar do Sul Evangélico 17,1%,
Adventista do Sétimo Dia 11,7%, Igreja unida 10,1%, igreja
cristã da Irmandade 2,5%), Católica Romana 19,6%, outros
Cristãos 2,9%, outros 4%, nenhum 0,03 %, não especificado
0,1% (2009 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
22.5 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 75.6 ano. Onde as pessoas vivem em Ilhas
Salomão? Aqui: maioria da população vive ao longo das
regiões costeiras; Cerca de um em cada cinco vivem em áreas



urbanas, e destes dois terços residem em Honiara, a maior
cidade e porto principal. As principais áreas urbanas de Ilhas
Salomão são: Honiara (capital) 73,000 (2014).

Governo e Economia de Ilhas Salomão
A cidade de Ilhas Salomão é Honiara e o governo tipo

democracia parlamentar (Parlamento nacional) sob uma
monarquia constitucional; um reino da Commonwealth. Vamos
dar uma olhada nas divisões administrativas - 9 províncias e 1
cidade; Central, Choiseul, Guadalcanal, Honiara, Isabel,
Makira e Ulawa, Malaita, Rennell e Bellona, Temotu, ocidental.
Em relação à economia de Ilhas Salomão, produtos industriais
importantes são fish (atum), mineração, timbe. Produtos
agrícolas importantes são cacau, cocos, sementes de palma,
arroz, frutas; gado, porcos; peixe; Timbe. As commodities de
exportação mais importantes são madeira, peixe, copra, óleo
de palma, cacau e os parceiros de exportação mais importantes
são China 62,4%, Itália 7%, Reino Unido 4,4% (2016). As
commodities de importação mais importantes são alimentos,
plantas e equipamentos, produtos manufaturados, combustíveis
e produtos químicos e os parceiros de importação mais
importantes são China 25,3% Austrália 15,5%, Singapura
9,6%, Malásia 9,5%, Japão 5,2%, Coréia do Sul 5%, NZ 5%,
Papua Nova Guiné 4,4% (2016). Quão rico é Ilhas Salomão e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,100 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços



locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: desconhecido%.

Mapa de Ilhas Salomão
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sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Somália. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Somália. Mas vamos
começar com a bandeira de país Somália aqui:
 

Somália - Visão geral:
O que você deve saber sobre Somália? Vamos começar

com isso: A Grã-Bretanha retirou-se da Somalilândia britânica
em 1960 para permitir que seu protetorado se junte à
Somalilândia italiana e forme a nova nação da Somália. Em
1969, um golpe liderado por Mohamed SIAD Barre inaugurou
um governo socialista autoritário caracterizado pela

http://mapsguides.com/


perseguição, prisão e tortura de opositores políticos e
dissidentes. Após o colapso do regime no início de 1991, a
Somália desceu a turbulência, a briga de facções e a anarquia.
Em maio de 1991, os clãs do norte declararam uma República
independente da Somalilândia que agora inclui as regiões
administrativas de Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag
e Sool. Embora não reconhecido por nenhum governo, esta
entidade manteve uma existência estável e continua os esforços
para estabelecer uma democracia constitucional, incluindo a
realização de eleições municipais, parlamentares e
presidenciais. As regiões de Bari, Nugaal e Northern Mudug
compreendem um estado vizinho semi-autônomo de Puntland,
que tem autonomia desde 1998, mas não visa a independência;
Também fez avanços para a reconstrução de um governo
legítimo e representativo, mas sofreu alguns conflitos civis.
Puntland disputa sua fronteira com a Somalilândia, pois também
reivindica as regiões de Sool e Sanaag, e porções de Togdheer.
A partir de 1993, um esforço humanitário da ONU de dois
anos (principalmente no centro-sul da Somália) foi capaz de
aliviar as condições de fome, mas quando a ONU se retirou em
1995, tendo sofrido baixas significativas, a ordem ainda não
havia sido restaurada. Em 2000, a Conferência Nacional da
Paz da Somália (SNPC) realizada em Djibouti resultou na
formação de um governo interino, conhecido como Governo
Nacional de Transição (TNG). Quando o TNG não conseguiu
estabelecer instituições de segurança ou governamentais
adequadas, o Governo do Quénia, sob os auspícios da
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento



(IGAD), liderou um processo de paz posterior que concluiu em
outubro de 2004 com a eleição de Abdullahi Yusuf Ahmed
como Presidente da um segundo governo interino, conhecido
como o Governo Federal de Transição (TFG) da República da
Somália. O TFG incluiu um órgão parlamentar de 275
membros, conhecido como Parlamento Federal de Transição
(TFP). O presidente Yusuf demitiu-se no final de 2008,
enquanto as negociações patrocinadas pela ONU entre o TFG
e a Aliança da oposição para a Re-Libertação da Somália
(ARS) estavam em andamento no Djibouti. Em janeiro de
2009, após a criação de um governo de unidade do TFG-
ARS, forças militares etíopes, que entrou na Somália em
dezembro de 2006 para apoiar o TFG diante dos avanços da
oposição Islamic Tribunals Union (UTI), retirou-se do país. A
TFP foi dobrada em tamanho para 550 assentos com a adição
de 200 ARS e 75 membros da sociedade civil do parlamento.
O parlamento ampliado elegeu Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, o
ex-presidente da UTI e da ARS como presidente em janeiro de
2009. A criação do TFG foi baseada na Carta Federal de
Transição (TFC), que delineou um mandato de cinco anos
levando ao estabelecimento de um nova constituição da
Somália e uma transição para um governo representativo após
as eleições nacionais. Em 2009, a TFP alterou o TFC para
ampliar o mandato do TFG até 2011 e, em 2011, os diretores
somali concordaram em instituir uma transição política em
agosto de 2012.

Geografia de Somália



Onde no globo é Somália? A
localização deste país é África Oriental, na fronteira com o
Golfo de Aden e o Oceano Índico, a leste da Etiópia. A área
total de Somália é 637,657 km2, da qual 627,337 km2 é terra.
Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente
planas para planaltos ondulantes, subindo para colinas no norte.
O ponto mais baixo de Somália é Oceano Índico 0 m, o ponto
mais alto Shimbiris 2,416 m de. E o clima é principalmente
deserto; monção do nordeste (dezembro a fevereiro),
temperaturas moderadas no norte e quente no sul; Monzão do
sudoeste (de maio a outubro), tórrido no norte e quente no sul,
precipitação irregular, períodos quentes e úmidos (tangambili)
entre as monções,.

Habitantes de Somália
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Somália. O número é: 11,031,386. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Somali 85%, Bantu
e outros não-somalianos 15% (incluindo 30.000 árabes). Quais
são os idiomas em Somália? Somali (oficial, de acordo com a
Carta Federal de Transição de 2012) , Árabe (oficial, de



acordo com a Carta Federal de Transição de 2012), italiano,
inglês. E as religiões: Muçulmano sunita (Islã) (oficial, de
acordo com a Carta Federal de Transição de 2012). Quantos
anos as pessoas estão em média? 18.1 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 52.8 ano. Onde
as pessoas vivem em Somália? Aqui: a distribuição varia muito
em todo o país; As áreas menos densamente povoadas estão
nas regiões nordeste e central, bem como nas áreas ao longo
da fronteira do Quénia; As áreas mais populosas estão dentro e
ao redor das cidades de Mogadíscio, Marka, Boorama,
Hargeysa e Baidoa. As principais áreas urbanas de Somália
são: Mogadíscio (capital) 2.138 milhões; Hargeysa 760,000
(2015).

Governo e Economia de Somália
A cidade de Somália é Mogadíscio e o governo tipo

República parlamentar federal. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 18 regiões (plural - NA, singular -
gobolka); Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay, Galguduud,
Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe (Jubba do meio), Jubbada
Hoose (Lower Jubba), Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha
Dhexe (Shabeelle do meio), Shabeellaha Hoose (Lower
Shabeelle), Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed. Em relação à
economia de Somália, produtos industriais importantes são
indústrias ligeiras de peixe , incluindo refinação de açúcar,
têxteis, comunicação sem fio. Produtos agrícolas importantes
são Bananas, sorgo, milho, cocos, arroz, cana-de-açúcar,



manga, sementes de gergelim, feijão; gado, ovelha, cabra;. As
commodities de exportação mais importantes são gado,
bananas, peles, peixe, carvão, sucata e os parceiros de
exportação mais importantes são Arábia Saudita 37,2%, Omã
22,7%, Emirados Árabes Unidos 16,3% (2016). As
commodities de importação mais importantes são manufaturas,
produtos petrolíferos, gêneros alimentícios, materiais de
construção qat e os parceiros de importação mais importantes
são Índia 26,3%, China 20,8%, Omã 9,1%, Quênia 8,3%,
Turquia 6%, Malásia 4,3%, Brasil 4,2% (2016). Quão rico é
Somália e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $desconhecido (2017
estimativa). Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Somália
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África do Sul

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
África do Sul. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de África do Sul. Mas
vamos começar com a bandeira de país África do Sul aqui:
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África do Sul - Visão geral:
O que você deve saber sobre África do Sul? Vamos

começar com isso: Os comerciantes holandeses pousaram na
ponta sul da África do Sul moderna em 1652 e estabeleceram
um ponto de parada na rota de especiarias entre os Países
Baixos e o Extremo Oriente, fundando a cidade de Cape
Town. Depois que os britânicos apreenderam a área do Cabo
da Boa Esperança em 1806, muitos dos colonos holandeses
(Afrikaners, chamados "Boers" (agricultores) pelos britânicos)
viajaram para o norte para encontrar suas próprias repúblicas,
Transvaal e Orange Free State. A descoberta de diamantes
(1867) e ouro (1886) estimulou a riqueza e a imigração e
intensificou a subjugação dos habitantes nativos. Os afrikaners
resistiram às invasões britânicas, mas foram derrotados na
Segunda Guerra Sul-Africana (1899-1902); no entanto, os
britânicos e os afrikaners, regeram juntos, começando em 1910
sob a União da África do Sul, que se tornou uma república em
1961 após um referendo dos brancos. Em 1948, O Partido
Nacional dominado pelo Afrikaner foi eleito no poder e instituiu
uma política de apartheid - o desenvolvimento separado das
raças - que favoreceu a minoria branca à custa da maioria
negra. O Congresso Nacional Africano (ANC) liderou a
oposição ao apartheid e muitos líderes do ANC, como Nelson
Mandela, passaram décadas nas prisões da África do Sul. Os
protestos internos e a insurgência, bem como os boicotes de



algumas nações e instituições ocidentais, levaram à eventual
vontade do regime de negociar uma transição pacífica para o
domínio da maioria. As primeiras eleições multi-raciais em
1994, após o fim do apartheid, inauguraram o domínio da
maioria sob um governo liderado pelo ANC. A África do Sul
tem lutado desde então para enfrentar os desequilíbrios da era
do apartheid em habitação decente, educação e cuidados de
saúde. As lutas internas da ANC chegaram à tona em 2008,
quando o presidente Thabo Mbeki foi revocado pelo
Parlamento e o vice-presidente Kgalema Motlanthe, sucedeu-o
como presidente interino. Jacob ZUMA tornou-se presidente
depois que o ANC venceu eleições gerais em 2009; ele foi
reeleito em 2014. Seu governo tem sido atormentado por
numerosos escândalos, levando a conquistas dos partidos da
oposição no nível municipal em 2016.

Geografia de África do Sul

Onde no globo é África do Sul? A
localização deste país é África Austral, na ponta sul do
continente africano. A área total de África do Sul é 1,219,090
km2, da qual 1,214,470 km2 é terra. Então, este é um país
muito grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: vasto planalto interior, arborizado por colinas



acidentadas e planície costeira estreita. O ponto mais baixo de
África do Sul é Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto
Njesuthi 3,408 m de. E o clima é principalmente semi-áridos;
subtropical ao longo da costa leste; dias ensolarados, noites
frescas,.

Habitantes de África do Sul
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

África do Sul. O número é: 54,841,552. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? preto africano 80,2%, branco
8,4%, colorido 8,8%, indiano / asiático 2,5%. Quais são os
idiomas em África do Sul? isiZulu (oficial) 22,7%, isiXhosa
(oficial) 16%, afrikaans (oficial) 13,5%, inglês (oficial) 9,6%,
Sepedi (oficial) 9,1%, Setswana (oficial) 8%, Sesotho (oficial)
7,6%, Xitsonga (oficial) 4,5%, siSwati (oficial) 2,5%,
Tshivenda (oficial) 2,4%, isiNdebele (oficial) 2,1%, linguagem
gestual 0,5% outros 1,6% (2011 est.). E as religiões:
Protestante 36,6% (cristão sionista 11,1%, pentecostal /
carismático 8,2%, metodista 6,8%, neerlandês reformado
6,7%, anglicano 3,8%), católico 7,1%, muçulmano 1,5%, outro
cristão 36% outros 2,3%, não especificados 1,4%, nenhum
15,1% (2001 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
27.1 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 63.8 ano. Onde as pessoas vivem em África
do Sul? Aqui: A população concentrou-se ao longo da costa sul
e sudeste, e no interior de Petoria; a metade leste do país é



mais densamente povoada do que o oeste de. As principais
áreas urbanas de África do Sul são: Joanesburgo (inclui
Ekurhuleni) 9,399 milhões; Cidade do Cabo (capital legislativo)
3,66 milhões; Durban 2,901 milhões; Pretória (capital) 2.059
milhões; Port Elizabeth 1.179 milhões; Vereeniging 1,155
milhões (2015).

Governo e Economia de África do Sul
A cidade de África do Sul é Pretória (capital

administrativa); Cidade do Cabo (capital legislativa);
Bloemfontein (capital judicial) e o governo tipo república
parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 9 províncias; Cabo Oriental, Estado Livre, Gauteng,
KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Cabo Norte,
Noroeste, Cabo Ocidental. Em relação à economia de África
do Sul, produtos industriais importantes são Mineração de
carne de bovino, de carne de carneiro, de lã, de produtos
lácteos (maior produtor mundial de platina, ouro, cromo),
montagem de automóveis, metalurgia, maquinário, têxteis, ferro
e aço, produtos químicos, fertilizantes, gêneros alimentícios,
navio comercial repai. Produtos agrícolas importantes são
Milho, trigo, cana-de-açúcar, frutas, vegetais;. As commodities
de exportação mais importantes são ouro, diamantes, platino,
outros metais e minerais, máquinas e equipamentos e os
parceiros de exportação mais importantes são China 9,2%,
Alemanha 7,5%, US 7,4%, Botswana 5%, Namíbia 4,8%,
Japão 4,6%, Índia 4,3%, Reino Unido 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, produtos químicos, produtos petrolíferos,



instrumentos científicos, gêneros alimentícios e os parceiros de
importação mais importantes são China 18,1%, Alemanha
11,8%, EUA 6,7%, Índia 4,2% (2016). Quão rico é África do
Sul e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $13,400 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 16.6% (2016 estimativa).

Mapa de África do Sul
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Espanha

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Espanha. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Espanha. Mas vamos
começar com a bandeira de país Espanha aqui:
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Espanha - Visão geral:
O que você deve saber sobre Espanha? Vamos começar

com isso: O poderoso império mundial da Espanha dos séculos
XVI e XVII acabou cedendo o comando dos mares para a
Inglaterra. O fracasso subseqüente a abraçar as revoluções
mercantis e industriais fez com que o país caiu atrás da Grã-
Bretanha, França e Alemanha no poder econômico e político.
A Espanha permaneceu neutra na Primeira Guerra Mundial e II,
mas sofreu por uma devastadora guerra civil (1936-39). Uma
transição pacífica para a democracia após a morte do ditador
Francisco Franco em 1975 e a rápida modernização
econômica (a Espanha se juntou à UE em 1986) deram à
Espanha uma economia dinâmica e em rápido crescimento e
tornou-se um campeão mundial da liberdade e dos direitos
humanos. Mais recentemente, a Espanha emergiu de uma grave
recessão econômica que começou em meados de 2008,
registrando três anos consecutivos de crescimento do PIB
acima da média da UE. O desemprego caiu, mas permanece
alto especialmente entre os jovens. A Espanha é a quarta maior
economia da zona do euro.

Geografia de Espanha



Onde no globo é Espanha? A
localização deste país é Sudeste da Europa, na fronteira com o
Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico Norte, Golfo da Biscaia
e Pirinéus; sudoeste da França. A área total de Espanha é
505,370 km2, da qual 498,980 km2 é terra. Então este é um
país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: grande, planalto a um platô dissecado,
cercado por colinas acidentadas; Montanhas dos Pirenéus no
norte. O ponto mais baixo de Espanha é Oceano Atlântico 0 m,
o ponto mais alto Pico de Teide (Tenerife) nas Ilhas Canárias
3.718 m de. E o clima é temperado; Verões claros e quentes no
interior, mais moderados e nebulosos ao longo da costa;
Invernos nublados e frios no interior, parcialmente nublado e
fresco ao longo da costa.

Habitantes de Espanha
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Espanha. O número é: 48,958,159 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? composto de
tipos mediterrânicos e nórdicos,. Quais são os idiomas em
Espanha? castelhano espanhol (nacional oficial) 74%, catalão



(oficial na Catalunha, Ilhas Baleares, e a Comunidade
Valenciana (onde é conhecido como valenciano)) 17%, galego
(oficial na Galiza) 7%, basco (oficial no País Basco e na área
de língua basca de Navarra) 2%, Aranese (oficial na esquina
noroeste da Catalunha (Vall d'Aran), juntamente com o
catalão,. E as religiões: Católico Romano 67,8%, ateu 9,1%,
outro 2,2%, não-crente 18,4%, não especificado 2,5% (2016
est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 42.7 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
81.8 ano. Onde as pessoas vivem em Espanha? Aqui: Com a
notável exceção de Madrid, Sevilha e Zaragoza, o maior as
aglomerações urbanas são encontradas ao longo das costas do
Mediterrâneo e do Atlântico; numerosas cidades pequenas
estão espalhadas por todo o interior refletindo o patrimônio
agrário da Espanha; Encontra-se um denso assentamento em
torno da capital de Madri, bem como a cidade portuária de
Barcelona,. As principais áreas urbanas de Espanha são:
Madrid (capital), 6.199 milhões; Barcelona 5,258 milhões;
Valência 810,000 (2015).

Governo e Economia de Espanha
A cidade de Espanha é Madrid e o governo tipo monarquia

constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 17 comunidades autónomas (comunidades
autonomas, singular - comunidade autonoma) e 2 cidades
autónomas (cidades autonomas, singular - ciudad autonoma);
Andaluzia; Aragão; Astúrias; Canarias (Ilhas Canárias);



Cantabria; Castilla-La Mancha; Castilla-León; Catalunha
(castelhana), Catalunha (Catalão), Catalão (Aranese)
[Catalunha]; Ceuta; Comunidad Valenciana (castelhana),
Comunitat Valenciana (Valenciana) [Comunidade Valenciana];
Extremadura; Galiza; Illes Baleares (Ilhas Baleares); La Rioja;
Madrid; Melilla; Múrcia; Navarra (castelhano), Nafarroa
(basco) [Navarra]; Pais Vasco (castelhano), Euskadi (Basco)
[País Basco]. Em relação à economia de Espanha, produtos
industriais importantes são têxteis e vestuário (incluindo
calçados), alimentos e bebidas, metais e produtos metálicos,
produtos químicos, construção naval, automóveis, máquinas-
ferramentas, turismo, produtos de argila e refractários, calçado,
produtos farmacêuticos, equipamentos médicos. Produtos
agrícolas importantes são grãos, legumes, azeitonas, uvas para
vinho, beterraba açucareira cítrico; carne de porco, aves,
produtos lácteos; peixe. As commodities de exportação mais
importantes são maquinaria, veículos automóveis ; Produtos
alimentares, farmacêuticos, medicamentos e outros bens de
consumo e os parceiros de exportação mais importantes são
França 15,2%, Alemanha 11,4%, Itália 7,8%, Reino Unido
7,6%, Portugal 7%, US 4,4% (2016). As commodities de
importação mais importantes são máquinas e equipamentos,
combustíveis, produtos químicos, produtos semi-acabados,
produtos alimentares, bens de consumo, medição e
instrumentos de controle médico e os parceiros de importação
mais importantes são Alemanha 14,7%, França 12%, China
7,1%, Itália 6,7%, Holanda 5,2%, Reino Unido 4,4% (2016).
Quão rico é Espanha e quão rico são as pessoas neste país? O



número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $38,200
(2017 estimativa). Isso significa que os padrões de vida são
bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 21.1% (2012
estimativa).

Mapa de Espanha
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Sri Lanka

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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começar com a bandeira de país Sri Lanka aqui:
 

Sri Lanka - Visão geral:
O que você deve saber sobre Sri Lanka? Vamos começar

com isso: O primeiro cingalese chegou no Sri Lanka no final do
século VI aC, provavelmente do norte da Índia. O budismo foi
introduzido cerca de 250 aC, e os primeiros reinos se
desenvolveram nas cidades de Anuradhapura (de cerca de 200
aC até cerca de 1000 dC) e Polonnaruwa (cerca de 1070 a
1200). No século 14, uma dinastia indiana do sul estabeleceu
um reino tamil no norte do Sri Lanka. Os portugueses
controlaram as zonas costeiras da ilha no século 16 e os
holandeses no século XVII. A ilha foi cedida aos britânicos em
1796, tornou-se uma colônia da coroa em 1802 e formalmente
unida sob o domínio britânico até 1815. Como Ceilão, tornou-
se independente em 1948; Seu nome foi mudado para Sri
Lanka em 1972. As tensões predominantes entre a maioria
cingalesa e os separatistas tamil entraram em erupção na guerra
em 1983. Depois de duas décadas de luta, o governo e os
Tigres da Libertação do Tamil Eelam (LTTE) formalizaram um
cessar-fogo em fevereiro de 2002 com negociações de paz de
negociação da Noruega. Tanto o LTTE como o governo
derrubaram o cessar-fogo e a violência entre os LTTE e as
forças governamentais se intensificaram em 2006, mas o
governo recuperou o controle da Província Oriental em 2007.
O governo retirou oficialmente o acordo de cessar-fogo em



janeiro de 2008 e em maio 2009, os restos dos LTTE foram
derrotados. Desde o final do conflito, o governo promulgou um
ambicioso programa de projetos de desenvolvimento
econômico, muitos dos quais são financiados por empréstimos
do governo da China. Além dos esforços para reconstruir sua
economia, o governo reassentou mais de 95% dos civis
deslocados durante a fase final do conflito e liberou a grande
maioria dos ex-combatentes dos LTTE capturados pelas
Forças de Segurança do Governo. O progresso lento continua
em questões mais controversas e politicamente difíceis, como
chegar a um acordo político com os representantes eleitos dos
Tamil e responsabilizar os supostos envolvidos em violações
dos direitos humanos e outros abusos durante o conflito.

Geografia de Sri Lanka

Onde no globo é Sri Lanka? A
localização deste país é Sul da Ásia, ilha no Oceano Índico, sul
da Índia. A área total de Sri Lanka é 65,610 km2, da qual
64,630 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente baixa, plana para rolar planície; Montanhas no
centro do sul. O ponto mais baixo de Sri Lanka é Oceano
Índico 0 m, o ponto mais alto Pidurutalagala 2,524 m. E o clima
é monção tropical; monção do nordeste (dezembro a março);



Monção do sudoeste (junho a outubro).

Habitantes de Sri Lanka
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Sri

Lanka. O número é: 22,409,381 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Sinhales 74,9%,
Tamil do Sri Lanka 11,2%, mouros do Sri Lanka 9,2%, Tamil
indiano 4,2%, outros 0,5% (2012 est.). Quais são os idiomas
em Sri Lanka? Sinhala (idioma oficial e nacional) 74%, Tamil
(língua oficial e nacional) 18%, outros 8%. E as religiões:
budistas (oficiais) 70,2%, Hindu 12,6%, muçulmanos 9,7%,
católicos romanos 6,1%, outros cristãos 1,3%, outros 0,05 %
(2012 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 32.8
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 76.9 ano. Onde as pessoas vivem em Sri Lanka? Aqui:
população é principalmente concentrada em uma ampla zona
úmida no sudoeste, centros urbanos ao longo da costa leste e
na Península de Jaffna, no norte de. As principais áreas urbanas
de Sri Lanka são: Sri Jayewardenepura Kotte (capital
legislativa ) 128.000 (2014); Colombo (capital) 707,000
(2015).

Governo e Economia de Sri Lanka
A cidade de Sri Lanka é Colombo (capital comercial); Sri

Jayewardenepura Kotte (capital administrativa) e o governo
tipo república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 9 províncias; Sul, Oeste, Norte, Oeste, Norte-



Central, Norte, Norte-Oeste, Sabaragamuwa, Sul, Uva,
ocidental. Em relação à economia de Sri Lanka, produtos
industriais importantes são processamento de peixe de
borracha, chá, cocos, tabaco e outras commodities agrícolas;
telecomunicações, seguros, banca; turismo, transporte
marítimo; vestuário, têxteis; cimento, refinação de petróleo,
serviços de tecnologia da informação, construção. Produtos
agrícolas importantes são Arroz, cana-de-açúcar grãos,
legumes, oleaginosas, especiarias, vegetais, frutas, chá,
borracha, cocos; leite, ovos, couros, carne bovina;. As
commodities de exportação mais importantes são têxteis e
vestuário, chá e especiarias; Fabricação de borracha; pedras
preciosas; produtos de coco, peixe e os parceiros de
exportação mais importantes são EUA 27,3%, Reino Unido
10,2%, Índia 7,3%, Alemanha 5%, Itália 4,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são petróleo,
têxteis, máquinas e equipamentos de transporte, materiais de
construção, produtos minerais, alimentos e os parceiros de
importação mais importantes são Índia 21,7%, China 12,1%,
Emirados Árabes Unidos 6,1% Singapura 5,9%, Japão 5,4%
(2016). Quão rico é Sri Lanka e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $13,000 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 6.7% (2012 estimativa).

Mapa de Sri Lanka
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Sudão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Sudão? Vamos começar com

isso: Os regimes militares que favorecem os governos islâmicos
têm dominado a política nacional desde a independência do co-
regra anglo-egípcio em 1956. O Sudão esteve envolvido em
duas guerras civis prolongadas durante a maior parte do resto
do século XX. Esses conflitos foram enraizados no norte do
domínio econômico, político e social da maioria dos não-
muçulmanos e não-árabes do sul do Sudão. A primeira guerra
civil terminou em 1972, mas outra começou em 1983. As
conversações de paz ganharam impulso em 2002-04 com a
assinatura de vários acordos. O último Acordo de Paz Global
Norte / Sul (CPA), assinado em janeiro de 2005, concedeu a
autonomia dos rebeldes do sul por seis anos, seguido de um
referendo sobre a independência do Sudão do Sul. O
referendo foi realizado em janeiro de 2011 e indicou um apoio
irresistível à independência. O Sudão do Sul tornou-se
independente em 9 de julho de 2011. Sudão e Sudão do Sul
ainda não implementaram plenamente os acordos de segurança
e econômicos assinados em setembro de 2012 relativos à
normalização das relações entre os dois países. A disposição
final da região de Abyei em disputa também deve ser decidida.
Após a independência do Sudão do Sul, surgiram conflitos
entre o governo eo Movimento de Libertação do Povo do
Sudão - Norte nos estados do Kordofan do Sul e do Nilo Azul
(conhecidos como as Duas Áreas) e resultou em 1,1 milhão de



pessoas internamente deslocadas ou pessoas gravemente
afetadas que precisam de ajuda humanitária assistência. Em
2003, surgiu um conflito separado na região oeste de Darfur,
deslocando cerca de 2 milhões de pessoas e causando milhares
de mortes. Combater tanto as duas áreas como o Darfur entre
as forças governamentais e a oposição diminuíram em grande
parte, No entanto, as populações civis são afetadas por
violência de baixo nível, incluindo o conflito inter-tribal e o
banditismo, em grande parte devido ao fraco estado de direito.
A ONU e a União Africana comandaram em conjunto uma
operação de manutenção da paz de Darfur (Unamid) desde
2007. As tropas de manutenção da paz têm lutado para
enfrentar a insegurança em Darfur e se tornaram cada vez mais
alvo de ataques de grupos armados. O Sudão também
enfrentou influxos de refugiados de países vizinhos,
principalmente da Etiópia, Eritreia, República do Tchad,
República Centro-Africana e Sudão do Sul. O conflito armado,
a fraca infra-estrutura de transporte e a negação de acesso
tanto do governo como da oposição armada impediram a
prestação de assistência humanitária às populações afetadas. A
ONU e a União Africana comandaram em conjunto uma
operação de manutenção da paz de Darfur (Unamid) desde
2007. As tropas de manutenção da paz têm lutado para
enfrentar a insegurança em Darfur e se tornaram cada vez mais
alvo de ataques de grupos armados. O Sudão também
enfrentou influxos de refugiados de países vizinhos,
principalmente da Etiópia, Eritreia, República do Tchad,
República Centro-Africana e Sudão do Sul. O conflito armado,



a fraca infra-estrutura de transporte e a negação de acesso
tanto do governo como da oposição armada impediram a
prestação de assistência humanitária às populações afetadas. A
ONU e a União Africana comandaram em conjunto uma
operação de manutenção da paz de Darfur (Unamid) desde
2007. As tropas de manutenção da paz têm lutado para
enfrentar a insegurança em Darfur e se tornaram cada vez mais
alvo de ataques de grupos armados. O Sudão também
enfrentou influxos de refugiados de países vizinhos,
principalmente da Etiópia, Eritreia, República do Tchad,
República Centro-Africana e Sudão do Sul. O conflito armado,
a fraca infra-estrutura de transporte e a negação de acesso
tanto do governo como da oposição armada impediram a
prestação de assistência humanitária às populações afetadas. O
Sudão também enfrentou influxos de refugiados de países
vizinhos, principalmente da Etiópia, Eritreia, República do
Tchad, República Centro-Africana e Sudão do Sul. O conflito
armado, a fraca infra-estrutura de transporte e a negação de
acesso tanto do governo como da oposição armada impediram
a prestação de assistência humanitária às populações afetadas.
O Sudão também enfrentou influxos de refugiados de países
vizinhos, principalmente da Etiópia, Eritreia, República do
Tchad, República Centro-Africana e Sudão do Sul. O conflito
armado, a fraca infra-estrutura de transporte e a negação de
acesso tanto do governo como da oposição armada impediram
a prestação de assistência humanitária às populações afetadas.

Geografia de Sudão



Onde no globo é Sudão? A
localização deste país é África do Nordeste, na fronteira com o
Mar Vermelho, entre o Egito e a Eritréia. A área total de Sudão
é 1,861,484 km2, da qual desconhecido é terra. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: geralmente
plana, sem características planas; o deserto domina o norte. O
ponto mais baixo de Sudão é do Mar Vermelho 0 m, o ponto
mais alto Jabal Marrah 3.042 m de. E o clima é quente e seco;
deserto árido; A estação chuvosa varia de acordo com a região
(abril a novembro).

Habitantes de Sudão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Sudão. O número é: 37,345,935 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? árabe sudanesa
(aproximadamente 70%), Fur, Beja, Nuba, Fallata. Quais são
os idiomas em Sudão? árabe (oficial), inglês (oficial), Nubian,
Ta Bedawie,. E as religiões: muçulmanos Fu Sunni, pequena
minoria cristã. Quantos anos as pessoas estão em média? 19.9
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?



Isto: 64.4 ano. Onde as pessoas vivem em Sudão? Aqui: Com
a exceção de uma fita de assentamento que corresponde às
margens do Nilo, o norte do Sudão, que se estende para o
Sahara seco, é escassamente povoado; a vegetação mais
abundante e o acesso mais amplo à água aumentam a
distribuição da população no sul, estendendo o intervalo
habitável ao longo de quase toda a fronteira com o sul do
Sudão; áreas consideráveis da população são encontradas em
torno de Cartum, sudeste entre os rios azul e branco do Nilo, e
ao longo de Darfu sul. As principais áreas urbanas de Sudão
são: Khartoum (capital) 5,179 milhões (2015).

Governo e Economia de Sudão
A cidade de Sudão é Khartoum e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 18 estados (wilayat, singular - wilayah); Nilo
azul, Darfur central, Darfur oriental, Gedaref, Gezira, Kassala,
Cartum, Darfur Norte, Kordofan do Norte, Norte, Mar
Vermelho, Rio Nilo, Sennar, Darfur do Sul, Kordofan do Sul,
Darfur Oeste, Kordofan Ocidental, Nilo Branco. Em relação à
economia de Sudão, produtos industriais importantes são óleos
de gado , descaroçamento de algodão, têxteis, cimento, óleos
comestíveis, açúcar, destilação de sabão, sapatos, refinação de
petróleo, produtos farmacêuticos, armamentos, montagem de
caminhões automotivos e ligeiros, moagem. Produtos agrícolas
importantes são algodão, amendoim, sorgo, milheto, trigo,
goma arábica, cana-de-açúcar, mandioca (mandioca, ),
mangas, papaia, bananas, batatas doces, sementes de gergelim;
alimentos para animais, ovelhas e outros. As commodities de



exportação mais importantes são ouro; petróleo e produtos
petrolíferos; algodão, gergelim, gado, amendoim, goma árabe,
suga e os parceiros de exportação mais importantes são
Emirados Árabes Unidos 42,9%, Arábia Saudita 19,5%, Egito
15,9% (2016). As commodities de importação mais
importantes são alimentos, produtos manufaturados, refinaria e
equipamentos de transporte, medicamentos, produtos químicos,
têxteis, trigo e os parceiros de importação mais importantes são
UAE 15,4%, Índia 11,2 %, Egito 10,4%, Arábia Saudita
9,2%, Turquia 8,9%, Japão 5% (2016). Quão rico é Sudão e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $4,600 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 46.5% (2009 estimativa).

Mapa de Sudão
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Suriname - Visão geral:
O que você deve saber sobre Suriname? Vamos começar

com isso: Primeiro explorado pelos espanhóis no século 16 e
depois resolvido pelos ingleses em meados do século 17, o
Suriname tornou-se uma colônia holandesa em 1667. Com a
abolição da escravidão africana em 1863, trabalhadores foram
trazidos da Índia e de Java. Os Países Baixos concederam a
independência da colônia em 1975. Cinco anos depois, o
governo civil foi substituído por um regime militar que logo
declarou a Suriname uma república socialista. Continuou a
exercer controle através de uma sucessão de administrações
nominalmente civis até 1987, quando a pressão internacional
finalmente forçou uma eleição democrática. Em 1990, os
militares derrubaram a liderança civil, mas um governo
democraticamente eleito - uma coalizão de quatro partidos -
voltou ao poder em 1991. A coalizão se expandiu para oito
partidos em 2005 e governou até agosto de 2010, quando os
eleitores retornaram o ex-líder militar Desire Bouterse e sua
coalizão de oposição ao poder. O presidente Bouterse foi
reeleito sem oposição em 2015.

Geografia de Suriname



Onde no globo é Suriname? A
localização deste país é Norte da América do Sul, na fronteira
com o Oceano Atlântico Norte, entre a Guiana Francesa e a
Guiana. A área total de Suriname é 163,820 km2, da qual
156,000 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente rolando colinas; planície costeira estreita com
pântanos. O ponto mais baixo de Suriname é localização sem
nome na planície costeira -2 m, o ponto mais alto Juliana Top
1,230 m de. E o clima é tropicais; moderado pelos ventos
comerciais.

Habitantes de Suriname
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Suriname. O número é: 591,919 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Hindustani
(também conhecido localmente como "índios do Leste", seus
antepassados emigraram do norte da Índia na última parte do
século 19) 27,4%, "Maroon" (seus antepassados africanos
foram trazidos para o país nos séculos XVII e XVIII como
escravos e escapou para o interior) 21,7%, crioulo (branco e



preto) 15,7%, Javanês 13,7%, misturado 13,4%, outros 7,6%,
não especificado 0,6% (2012 est.). Quais são os idiomas em
Suriname? Holandês (oficial), inglês (amplamente falado),
Sranang Tongo (Suriname, às vezes chamado Taki-Taki, é a
língua nativa dos crioulos e grande parte da população mais
jovem e é lingua franca entre outros), Hindustani do Caribe (um
dialeto do hindi), javanesa. E as religiões: Protestante 23,6%
(inclui Evangélica 11,2%, Morávia 11,2%, Reformado .7%,
luterano .5%), Hindu 22,3%, Católica Romana 21,6%,
Muçulmano 13,8%, outro Cristão 3,2%, Winti 1,8%
Testemunha de Jeová 1,2% , outros 1,7%, nenhum 7,5%, não
especificado 3,2% (2012 est.). Quantos anos as pessoas estão
em média? 29.8 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 72.5 ano. Onde as pessoas vivem em
Suriname? Aqui: população concentrada ao longo da faixa
costeira não inferior; o restante do país é escassamente
povoado. As principais áreas urbanas de Suriname são:
Paramaribo (capital) 234,000 (2014).

Governo e Economia de Suriname
A cidade de Suriname é Paramaribo e o governo tipo

república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 10 distritos (distrikten, singular-distrikt);
Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie,
Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica. Em relação
à economia de Suriname, produtos industriais importantes são
bauxita e mineração de ouro, produção de alumina; petróleo,



pesagem, processamento de alimentos, pesca. Produtos
agrícolas importantes são Arroz, bananas, sementes de palma,
cocos, bananas, amendoim; carne bovina, galinhas; camarão;
Produtos florestais,. As commodities de exportação mais
importantes são alumina, ouro, petróleo bruto, madeira serrada,
camarão e peixe, arroz, bananas e os parceiros de exportação
mais importantes são Suíça 28,3%, Emirados Árabes Unidos
27,1%, Bélgica 9,1%, Guiana 9%, EUA 4,7% Trinidad e
Tobago 4,5% (2016). As commodities de importação mais
importantes são equipamentos de capital, petróleo, gêneros
alimentícios, algodão, bens de consumo e os parceiros de
importação mais importantes são US 21,2%, Holanda 10,9%,
China 10,5%, Trinidad e Tobago 10,1%, Santa Lúcia 7%
(2016). Quão rico é Suriname e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$13,900 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 70% (2002 estimativa).

Mapa de Suriname
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Suazilândia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Suazilândia? Vamos começar

com isso: A autonomia para os Swazis da África Austral foi
garantida pelos britânicos no final do século 19; A
independência foi concedida em 1968. O conflito dos
estudantes e dos trabalhadores na década de 1990 pressionou
o rei Mswati III, o último monarca absoluto de África, a
permitir a contra-vontade reformas políticas e uma maior
democracia, embora tenha recusado essas promessas nos
últimos anos. Uma constituição entrou em vigor em 2006, mas
o status legal dos partidos políticos não foi definido e seu status
ainda não está claro. A Suazilândia superou o Botswana como
o país com a taxa de prevalência de HIV / AIDS mais
conhecida do mundo.

Geografia de Suazilândia

Onde no globo é Suazilândia? A
localização deste país é África do Sul, entre Moçambique e
África do Sul. A área total de Suazilândia é 17,364 km2, da
qual 17,204 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como



podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente montanhas e colinas; algumas planícies
moderadamente inclinadas. O ponto mais baixo de Suazilândia
é Grande rio Usutu 21 m, o ponto mais alto Emlembe 1,862 m
de. E o clima é varia de tropical a quase temperado.

Habitantes de Suazilândia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Suazilândia. O número é: 1,467,152. Então, muitas pessoas
não moram aqui. Quem mora aqui? Africano 97%, europeu
3%. Quais são os idiomas em Suazilândia? inglês (oficial, usado
para negócios governamentais), siSwati (oficial). E as religiões:
Christian 90% (sionista - uma mistura de cristianismo e culto
ancestral indígena - 40%, católica romana 20%, outros 30% -
inclui anglicano, metodista, mórmon, Testemunha de Jeová),
muçulmano 2%, outros 8% (inclui bahá'i Budista, hindu,
religioso indígena, judeu) (2015 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 21.7 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 52.1 ano. Onde as pessoas vivem
em Suazilândia? Aqui: Devido ao seu terreno montanhoso, a
distribuição da população é desigual em todo o país,
concentrando-se principalmente em vales e planícies. As
principais áreas urbanas de Suazilândia são: Mbabane (capital)
66.000 (2014).

Governo e Economia de Suazilândia
A cidade de Suazilândia é Mbabane (capital administrativa);



Lobamba (capital real e legislativa) e o governo tipo monarquia
absoluta. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas -
4 regiões; Hhohho, Lubombo, Manzini, Shiselweni. Em relação
à economia de Suazilândia, produtos industriais importantes são
concentrados de refrigerantes, carvão, silvicultura, açúcar
processamento, têxteis e vestuário. Produtos agrícolas
importantes são Cana-de-açúcar, milho, algodão, citrinos,
abacaxis, bovinos, caprinos. As commodities de exportação
mais importantes são concentrados de refrigerantes, açúcar,
madeira, fios de algodão, refrigeradores, frutas cítricas e
enlatadas e os parceiros de exportação mais importantes são
África do Sul 87,1%, Namíbia 4% (2016). As commodities de
importação mais importantes são veículos a motor, máquinas,
equipamentos de transporte, Produtos alimentares, produtos
petrolíferos, produtos químicos e os parceiros de importação
mais importantes são África do Sul 60,3%, China 5,3%,
Moçambique 5,1% (2016). Quão rico é Suazilândia e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $9,900 (2017 estimativa). Este é um
número bastante baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 63% (2010 estimativa).

Mapa de Suazilândia
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Suécia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Suécia? Vamos começar

com isso: Um poder militar no século XVII, a Suécia não
participou de nenhuma guerra há dois séculos. Uma
neutralidade armada foi preservada em ambas as guerras
mundiais. A longa e bem sucedida fórmula econômica da
Suécia de um sistema capitalista misturado com elementos
substanciais do bem-estar foi desafiada na década de 1990
pelo alto desemprego e em 2000-02 e 2009 pela crise
econômica global, mas a disciplina fiscal nos últimos anos
permitiu que o país estivesse em condições de clima caprichos
econômicos. A Suécia aderiu à UE em 1995, mas o público
rejeitou a introdução do euro em um referendo de 2003.

Geografia de Suécia

Onde no globo é Suécia? A
localização deste país é Europa do Norte, na fronteira com o
Mar Báltico, o Golfo de Botnia, Kattegat e Skagerrak, entre a
Finlândia ea Noruega. A área total de Suécia é 450,295 km2,



da qual 410,335 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: principalmente plana ou suavemente rodoviárias;
montanhas no oeste. O ponto mais baixo de Suécia é baía
recuperada do lago Hammarsjon, perto de Kristianstad -2,4 m,
o ponto mais alto Kebnekaise 2,111 m. E o clima é temperado
no sul com invernos frios e nublados e verões frescos e
parcialmente nublados; subarctico no norte,.

Habitantes de Suécia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Suécia. O número é: 9,960,487 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
População indígena: suecos com minorias finlandesas e sami;
Os países de origem mais comuns entre imigrantes: Finlândia,
Síria, Iraque, Polônia, Irã. Quais são os idiomas em Suécia?
Suécia (oficial). E as religiões: Igreja da Suécia (Lutheran)
63%, outros (incluindo católicos romanos, ortodoxos,
batistiçãos, muçulmanos, judeus e budistas) 17% ( 2016 est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 41.2 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 82.1 ano.
Onde as pessoas vivem em Suécia? Aqui: maioria dos suecos
vive no sul, onde o clima é mais suave e há melhor
conectividade para a Europa continental; grupos populacionais
são encontrados ao longo da costa do Báltico, no leste; as
áreas interiores do norte permanecem escassamente povoadas.



As principais áreas urbanas de Suécia são: Estocolmo (capital)
1,486 milhões (2015).

Governo e Economia de Suécia
A cidade de Suécia é Estocolmo e o governo tipo

monarquia constitucional parlamentar. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - 21 municípios (lan, singular e
plural); Blekinge, Dalarna, Gavleborg, Gotland, Halland,
Jamtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Orebro,
Östergötland, Skane, Södermanland, Estocolmo, Uppsala,
Värmland, Vasterbotten, Vasternorrland, Vastmanland, Vastra
Gotaland,. Em relação à economia de Suécia, produtos
industriais importantes são ferro e aço, equipamentos de
precisão (rolamentos, peças de rádio e telefone, armamentos),
produtos de celulose e papel, alimentos processados, veículos a
motor. Produtos agrícolas importantes são cevada, trigo,
beterraba açucareira; carne, leite. As commodities de
exportação mais importantes são máquinas 35%, veículos
automóveis, produtos de papel, celulose e madeira, produtos
siderúrgicos, produtos químicos (2012 est.) e os parceiros de
exportação mais importantes são Alemanha 10,6%, Noruega
10,4%, US 7,3%, Dinamarca 7%, Finlândia 6,8%, Reino
Unido 6%, Holanda 5,4%, Bélgica 4,7%, França 4,4% (2016).
As commodities de importação mais importantes são máquinas,
petróleo e produtos petrolíferos, produtos químicos, veículos
automóveis, ferro e aço; Alimentos, vestuário e os parceiros de
importação mais importantes são Alemanha 18,8%, Países
Baixos 8,2%, Noruega 7,8%, Dinamarca 7,6%, China 5,6%,
UK 5,2%, Bélgica 4,6%, Finlândia 4,5%, França 4,1%



(2016). Quão rico é Suécia e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$51,300 (2017 estimativa). Isso significa que as pessoas são
ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 15% (2014 estimativa).

Mapa de Suécia
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geral e o mapa detalhado de Suíça. Mas vamos começar com a
bandeira de país Suíça aqui:
 

Suíça - Visão geral:
O que você deve saber sobre Suíça? Vamos começar com

isso: A Confederação Suíça foi fundada em 1291 como uma
aliança defensiva entre três cantões. Nos anos seguintes, outras
localidades juntaram-se aos três originais. A Confederação
Suíça assegurou sua independência do Sacro Império Romano
em 1499. Uma constituição de 1848, posteriormente
modificada em 1874, substituiu a confederação por um governo
federal centralizado. A soberania e a neutralidade da Suíça
foram há muito honradas pelas grandes potências européias, e
o país não esteve envolvido em nenhuma das duas guerras
mundiais. A integração política e econômica da Europa ao
longo do último meio século, bem como o papel da Suíça em
muitas organizações da ONU e internacionais, fortaleceu os
laços da Suíça com seus vizinhos. No entanto, o país não se
tornou oficialmente membro da ONU até 2002.

Geografia de Suíça



Onde no globo é Suíça? A
localização deste país é Europa Central, a leste da França,
norte da Itália. A área total de Suíça é 41,277 km2, da qual
39,997 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente montanhas (Alpes no sul, Jura no noroeste) com
um planalto central de colinas, planícies e grandes lagos. O
ponto mais baixo de Suíça é Lago Maggiore 195 m, o ponto
mais alto Dufourspitze 4,634 m. E o clima é de clima
temperado, mas varia com a altitude; Invernos frios, nebulosos,
chuvosos / nevados; Verão frio a quente, nublado e úmido com
chuvas ocasionais.

Habitantes de Suíça
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Suíça. O número é: 8,236,303 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
alemão 65%, francês 18%, italiano 10%, romanquismo 1%,
outros 6%. Quais são os idiomas em Suíça? Alemão (ou
alemão suíço) (oficial) 63%, francês (oficial) 22,7%, italiano
(oficial) 8,1%, inglês 4,9%, português 3,7%, albanês 3%,



serbo-croata 2,4%, espanhol 2,2%, romanquista ( oficial)
0,5%, outros 7,1%. E as religiões: católico romano 37,3%,
protestante 24,9%, outro cristão 5,8%, muçulmano 5,1%,
outros 1,4%, judeus 0,2%, nenhum 23,9%, não especificado
1,3% (2015 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
42.4 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 82.6 ano. Onde as pessoas vivem em Suíça?
Aqui: distribuição da população corresponde à elevação com
as áreas do norte e oeste muito mais densamente povoadas; os
alpes mais altos do limite sul. As principais áreas urbanas de
Suíça são: liquidam Zurique 1.246 milhões; BERN (capital)
358,000 (2015).

Governo e Economia de Suíça
A cidade de Suíça é Bern e o governo tipo República

federal (formalmente uma confederação). Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 26 cantões (cantões,
singular - cantão em francês; cantoni, singular - cantone em
italiano; Kantone, singular - Kanton em alemão); Aargau,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Berne / Berna, Friburgo / Freiburg,
Geneve, Glarus, Graubünden / Grigioni / Grischun, Jura,
Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen,
Schaffhausen, Schwyz Salas de Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri,
Valais / Wallis, Vaud, Zug, Zuerich,. Em relação à economia de
Suíça, produtos industriais importantes são maquinaria de
produtos lácteos, produtos químicos, relógios, têxteis,



instrumentos de precisão, turismo, bancos, seguros, produtos
farmacêuticos. Produtos agrícolas importantes são Grãos, frutas
vegetais; carne, ovos,. As commodities de exportação mais
importantes são maquinaria, produtos químicos, metais,
relógios, produtos agrícolas e os parceiros de exportação mais
importantes são Alemanha 14,4%, US 12,1%, Reino Unido
10,7%, China 9%, Hong Kong 6,1%, França 5,8%, Itália
4,9%, Índia 4,8% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas, produtos químicos, veículos , metais;
produtos agrícolas, têxteis e os parceiros de importação mais
importantes são Alemanha 19,4%, US 9%, Itália 7,4%, Reino
Unido 7,1%, Emirados Árabes Unidos 6,2%, França 6,1%,
China 4,7% (2016). Quão rico é Suíça e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $61,400 (2017 estimativa). Isso significa que as
pessoas são ricas em média aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 6.6% (2014 estimativa).

Mapa de Suíça
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Síria

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Síria. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de visão
geral e o mapa detalhado de Síria. Mas vamos começar com a
bandeira de país Síria aqui:
 

Síria - Visão geral:
O que você deve saber sobre Síria? Vamos começar com

isso: Após a Primeira Guerra Mundial, a França adquiriu um
mandato sobre a parte norte da antiga província do Império
Otomano, na Síria. Os franceses administraram a área como a
Síria até lhe concederem independência em 1946. O novo país
não tinha estabilidade política e experimentou uma série de

http://mapsguides.com/


golpes militares. A Síria uniu-se com o Egito em fevereiro de
1958 para formar a República Árabe Unida. Em setembro de
1961, as duas entidades se separaram, e a República Árabe da
Síria foi restabelecida. Na Guerra árabe-israelense de 1967, a
Síria perdeu a região de Golan Heights para Israel. Durante a
década de 1990, a Síria e Israel realizaram conversações
ocasionais, embora infrutíferas, sobre o seu retorno. Em
novembro de 1970, Hafiz al-ASAD, membro do Partido
Socialista Ba'th e da seqüência minoria Alawi, tomou o poder
num golpe sem sangue e trouxe estabilidade política ao país.
Após a morte do presidente Hafiz al-ASAD, seu filho, Bashar
al-ASAD, foi aprovado como presidente pelo referendo
popular em julho de 2000. As tropas sírias - estacionadas no
Líbano desde 1976 em um ostensivo papel de manutenção da
paz - foram retiradas em abril de 2005. Durante O conflito
entre julho e agosto de 2006 entre Israel e o Hezbollah, a Síria
colocou suas forças militares em alerta, mas não intervêm
diretamente em nome de seu aliado, o Hezbollah. Em maio de
2007, o segundo mandato de Bashar al-ASAD como
presidente foi aprovado pelo referendo popular. Influenciado
por grandes revoltas que começaram em outros lugares da
região, e agravados por fatores sociais e econômicos
adicionais, protestos anti-governamentais surgiram primeiro na
província do sul de Dar'a, em março de 2011, com
manifestantes pedindo a revogação da Lei de Emergência
restritiva que permite prisões sem carregar, a legalização dos
partidos políticos e a remoção de funcionários locais corruptos.
Demonstrações e conflitos violentos se espalharam pela Síria,



com o tamanho e intensidade dos protestos flutuando. O
governo respondeu à agitação com uma mistura de concessões
- incluindo a revogação da Lei de Emergência, novas leis que
permitem novos partidos políticos e liberalizando eleições locais
e nacionais - e com força militar e detenções. Os esforços do
governo para afastar a agitação e a atividade de oposição
armada levaram a grandes confrontos entre forças do governo,
seus aliados e oposicionistas. A pressão internacional sobre o
regime de ASAD se intensificou após o final de 2011, já que a
Liga Árabe, a UE, a Turquia e os EUA ampliam as sanções
econômicas contra o regime e as entidades que o sustentam.
Em dezembro de 2012, a Coalizão Nacional Síria, foi
reconhecido por mais de 130 países como o único
representante legítimo do povo sírio. Em setembro de 2015, a
Rússia lançou uma intervenção militar em nome do regime de
ASAD, e as forças alinhadas pelo governo recapturaram a
cidade de Aleppo em dezembro de 2016, mudando o conflito a
favor do regime. As negociações políticas entre o governo e as
delegações da oposição nas conferências de Genebra
patrocinadas pela ONU desde 2014 não conseguiram produzir
uma resolução do conflito. A Rússia, o Irã e a Turquia desde o
início de 2017 realizaram negociações em Astana para
estabelecer zonas de escalação para reduzir a violência na Síria,
e a Rússia também começou a pressionar por negociações
políticas em Sochi. A inquietude continua na Síria, e de acordo
com uma estimativa da ONU de abril de 2016, o número de
mortos entre forças do governo sírio, forças da oposição e civis
foi de mais de 400 mil.



Geografia de Síria

Onde no globo é Síria? A localização
deste país é Médio Oriente, na fronteira com o Mar
Mediterrâneo, entre o Líbano e a Turquia. A área total de Síria
é 185,180 km2, da qual 183,630 km2 é terra. Então este não é
um país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: principalmente do platô semi-árido e do deserto;
planície costeira estreita; montanhas no oeste. O ponto mais
baixo de Síria é local sem nome perto do lago Tiberias - 208 m,
o ponto mais alto Monte Hermon (Jabal a-Shayk) 2.814 m. E
o clima é sua maioria deserto; Verões quentes, secos e
ensolarados (de junho a agosto) e invernos suaves e chuvosos
(de dezembro a fevereiro) ao longo da costa; clima frio com
neve ou aguaceiro periodicamente em Damasco,.

Habitantes de Síria
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Síria.

O número é: 18,028,549 (7/2017 estimativa). Portanto, esta
não é uma população muito grande. Quem mora aqui? árabe
90,3%, curdo, armênio e outros 9,7%. Quais são os idiomas
em Síria? árabe (oficial), curdo, armênio, Aramaico,
Circassiano, Francês, Inglês. E as religiões: Muçulmano 87%



(oficial, inclui sunitas 74% e Alawi, Ismaíli e Shia 13%),
Christian 10% (inclui ortodoxo, uniate e nestoriano), Druze 3%,
judeus (poucos permanecem em Damasco e Aleppo). Quantos
anos as pessoas estão em média? 24.3 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 75.1 ano. Onde
as pessoas vivem em Síria? Aqui: densidade populacional
significativa ao longo da costa mediterrânea; maiores
concentrações encontradas nas principais cidades de Damasco,
Aleppo (a maior cidade do país) e Hims (Homs); mais de
metade da população vive na planície costeira, na província de
Halab e no vale do rio Eufrates,. As principais áreas urbanas de
Síria são: Aleppo 3.562 milhões; Damasco (capital) 2,566
milhões; Hims (Homs) 1.641 milhões; Hamah 1,237 milhões;
Lattakia 781,000 (2015).

Governo e Economia de Síria
A cidade de Síria é Damasco e o governo tipo república

presidencial; regime altamente autoritário. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 14 províncias (muhafazat,
singular - muhafazah); Al Hasakah, Al Ladhiqiyah (Latakia), Al
Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda ', Dar'a, Dayr az Zawr,
Dimashq (Damasco), Halab, Hamah, Hims (Homs), Idlib, Rif
Dimashq (Campo de Damasco), Tartus. Em relação à
economia de Síria, produtos industriais importantes são
petróleo, têxteis, processamento de alimentos, bebidas, tabaco,
mineração de fosfato, cimento, esmagamento de sementes de
óleo, montagem de automóveis. Produtos agrícolas importantes



são Trigo, cevada, algodão, lentilhas, grão de bico, azeitonas,
beterraba açucareira; carne de bovino, carne de carneiro, ovos,
aves de capoeira,. As commodities de exportação mais
importantes são petróleo bruto, minerais, produtos petrolíferos,
frutas e vegetais, fibras de algodão, têxteis, roupas, carne e
animais vivos, trigo e os parceiros de exportação mais
importantes são Líbano 34,6%, Jordânia 11,6%, China 9,4%,
Turquia 8,2%, Iraque 7,7%, Tunísia 4,9% (2016) ). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos de transporte, máquinas de energia elétrica,
alimentos e gado, produtos metálicos e metálicos, produtos
químicos e produtos químicos, plásticos, fios, pape e os
parceiros de importação mais importantes são Rússia 22%,
Turquia 20%, China 11,3% (2016). Quão rico é Síria e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $2,900 (2015 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 82.5% (2014 estimativa).

Mapa de Síria
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Taiwan. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Taiwan. Mas vamos
começar com a bandeira de país Taiwan aqui:
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Taiwan - Visão geral:
O que você deve saber sobre Taiwan? Vamos começar

com isso: Primeira habitada por pessoas austronesas, Taiwan
tornou-se lar de imigrantes Han começando no final da Dinastia
Ming (século XVII). Em 1895, a derrota militar forçou a
dinastia Qing da China a ceder Taiwan ao Japão, que então
governou Taiwan por 50 anos. Taiwan veio sob o controle do
nacionalista chinês (Kuomintang, KMT) após a Segunda
Guerra Mundial. Com a vitória comunista na guerra civil chinesa
em 1949, o governo da República da China controlado
nacionalista e 2 milhões de nacionalistas fugiram para Taiwan e
continuaram a reivindicar ser o governo legítimo para a China
continental e Taiwan com base em uma Constituição de 1947
elaborada para todos da China. Até 1987, no entanto, o
governo nacionalista governou Taiwan sob uma declaração de
lei de guerra marcial de guerra civil datada de 1948.
Começando na década de 1970, As autoridades nacionalistas
gradualmente começaram a incorporar a população nativa à
estrutura governante além do nível local. O processo de
democratização expandiu-se rapidamente na década de 1980,
levando à então fundação ilegal do primeiro partido de
oposição de Taiwan (Partido Democrático Progressista ou
DPP) em 1986 e ao levantamento da lei marcial no ano
seguinte. Taiwan realizou eleições legislativas em 1992, a
primeira em mais de quarenta anos e suas primeiras eleições



presidenciais diretas em 1996. Nas eleições presidenciais de
2000, Taiwan sofreu sua primeira transferência de poder
pacífica com a perda de KMT para o DPP e, posteriormente,
experimentou duas novas democracias transferências de poder
em 2008 e 2016. Ao longo deste período, a ilha prosperou,
tornou-se um dos "Tigres" econômicos do leste asiático e,
depois de 2000, se tornou um importante investidor na China
continental, à medida que os laços cruzados se tornavam
maduros. As questões políticas dominantes continuam a ser a
reforma econômica e o crescimento, bem como a gestão das
relações sensíveis entre Taiwan e a China.

Geografia de Taiwan

Onde no globo é Taiwan? A
localização deste país é Ásia Oriental, ilhas que fazem fronteira
com o Mar da China Oriental, o Mar das Filipinas, o Mar da
China Meridional e o Estreito de Taiwan, ao norte das Filipinas,
ao largo da costa sudeste da China. A área total de Taiwan é
35,980 km2, da qual 32,260 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: dois terços do leste, principalmente montanhas
escarpadas; planície para planícies suavemente ondulantes no
oeste. O ponto mais baixo de Taiwan é Mar da China
Meridional 0 m, o ponto mais alto Yu Shan 3,952 m. E o clima



é tropical; marinho; estação chuvosa durante a monção
sudoeste (junho a agosto); Névoa persistente e extensa, todos
os.

Habitantes de Taiwan
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Taiwan. O número é: 23,508,428 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? mais de 95% de
chineses han (incluindo Hoklo, que compõem cerca de 70% da
população de Taiwan, Hakka e outros grupos originários da
China continental), 2,3% povos malayo-polinésios indígenas.
Quais são os idiomas em Taiwan? chineses chineses (oficiais),
taiwaneses (Min) e Hakka. E as religiões: Budista 35,3%,
taoísta 33,2%, cristão 3,9%, religião religiosa taoísta ou
confucionista aproximadamente 10%, nenhuma ou não
especificada 18,2% (2005 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 40.7 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 80.2 ano. Onde as pessoas vivem
em Taiwan? Aqui: Distribuição exibe um padrão de
assentamento costeiro periférico, com a maiores populações
nas costas norte e oeste. As principais áreas urbanas de Taiwan
são: Taipei (capital) 2,666 milhões; Kaohsiung 1,523 milhões;
Taichung 1,225 milhões; Tainan 815,000 (2015).

Governo e Economia de Taiwan
A cidade de Taiwan é Taipei e o governo tipo República

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - inclui a ilha principal de Taiwan, além de
pequenas ilhas próximas e fora da costa da província de Fujian,
na China; Taiwan é dividido em 13 municípios (xian, singular e
plural), 3 cidades (shi, singular e plural) e 6 municípios especiais
diretamente sob a jurisdição do Yuan Executivo. Em relação à
economia de Taiwan, produtos industriais importantes são
eletrônicos de peixe , comunicações e tecnologia da
informação, refinação de petróleo, produtos químicos, têxteis,
ferro e aço, máquinas, cimento, processamento de alimentos,
veículos, produtos de consumo, produtos farmacêuticos.
Produtos agrícolas importantes são Arroz, legumes, frutas, chá,
flores; porcos, aves de capoeira; produtos. As commodities de
exportação mais importantes são semicondutores, e os
parceiros de exportação mais importantes são desconhecido.
As commodities de importação mais importantes são gás
natural, carvão, aço, computadores, equipamentos de
comunicação sem fio, automóveis, produtos químicos finos,
equipamentos de comunicação sem fio , petroquímicos,
automóveis / autopeças, navios, equipamentos de comunicação
sem fio, displays de tela plana, aço, eletrônicos, plásticos,
computadores petróleo / petróleo, têxteis e os parceiros de
importação mais importantes são desconhecido. Quão rico é
Taiwan e quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $49,800 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante



- população abaixo da linha de pobreza: 1.5% (2012
estimativa).

Mapa de Taiwan
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
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visão geral e o mapa detalhado de Tajiquistão. Mas vamos
começar com a bandeira de país Tajiquistão aqui:
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Tajiquistão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Tajiquistão? Vamos começar

com isso: O povo tajique estava sob o domínio russo nas
décadas de 1860 e 1870, mas a posse da Rússia na Ásia
Central enfraqueceu após a Revolução de 1917. Bandas de
guerrilheiros indígenas (chamado "basmachi") controlem
fortemente o controle bolchevique da área, que não foi
totalmente restabelecido até 1925. O Tajiquistão foi criado pela
primeira vez como república autônoma no Uzbequistão em
1924, mas a URSS designou o Tajiquistão uma república
separada em 1929 e transferiu para ele uma grande parte da
atual província de Sughd. Os uzbeques étnicos formam uma
minoria substancial no Tajiquistão, e os tajiques étnicos são uma
minoria ainda maior no Uzbequistão. O Tajiquistão tornou-se
independente, em 1991, após a ruptura da União Soviética e
experimentou uma guerra civil entre as facções regionais de
1992 a 1997. O Tajiquistão sofreu vários incidentes de
segurança doméstica desde 2010, incluindo conflitos armados
entre forças governamentais e homens fortes locais no vale
Rasht e entre forças governamentais e grupos criminosos no
Oblast autônomo de Gorno-Badakhshan. Em setembro de
2015, as forças de segurança do governo rejeitaram os ataques
liderados por um ex-alto funcionário do Ministério da Defesa.
O presidente Emomali Rahmon, que chegou ao poder durante a
guerra civil, usou os ataques para proibir o principal partido
político da oposição no Tajiquistão. Em maio de 2016, Rahmon



reforçou ainda mais sua posição ao ter designado "Líder da
Nação" com termos ilimitados e imunidade vitalícia através de
emendas constitucionais ratificadas em um referendo. O
referendo também reduziu a idade mínima necessária para
concorrer ao presidente de 35 a 30, o que tornaria o filho de
Rahmon, Rustam Emomali, elegível para presidente em 2020.
O país continua sendo o mais pobre da antiga esfera soviética.
O Tajiquistão tornou-se membro da OMC em março de 2013.
No entanto, sua economia continua a enfrentar grandes
desafios, incluindo a dependência de remessas de tajiques
trabalhando na Rússia, corrupção generalizada e o comércio de
opiáceos que emana do vizinho Afeganistão.

Geografia de Tajiquistão

Onde no globo é Tajiquistão? A
localização deste país é Ásia Central, oeste da China, no sul do
Quirguistão. A área total de Tajiquistão é 144,100 km2, da qual
141,510 km2 é terra. Então este não é um país grande. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: regiões
montanhosas das montanhas polares de Pamir , dominada pela
faixa Trans-Alay no norte e o Pamirs no sudeste; Vale de
Fergana ocidental, no norte, Vales de Kofarnihon e Vakhsh no
sudoeste. O ponto mais baixo de Tajiquistão é Syr Darya



(Sirdaryo) 300 m, o ponto mais alto Qullai Ismoili Somoni
7,495 m de. E o clima é de latitude continental continental,
verões quentes, invernos suaves; semi-árida nas.

Habitantes de Tajiquistão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Tajiquistão. O número é: 8,468,555 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Tajique 84,3%, Uzbeque 13,8% (inclui Lakai, Kongrat,
Katagan, Barlos, Yuz), outros 2% (inclui kirguês, russo,
turcomano, tártaro, árabe) (2010 est.). Quais são os idiomas
em Tajiquistão? Tajique (oficial ), O russo amplamente utilizado
em governos e empresários. E as religiões: sunitas muçulmanos
85%, muçulmanos xiitas 5%, outros 10% (2003 est.). Quantos
anos as pessoas estão em média? 24.5 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 68.1 ano. Onde
as pessoas vivem em Tajiquistão? Aqui: A população do país
está concentrada em altitudes mais baixas, talvez com tanto
quanto 90% das pessoas que vivem em vales; A densidade
geral aumenta de leste a oeste. As principais áreas urbanas de
Tajiquistão são: Dushanbe (capital) 822,000 (2015).

Governo e Economia de Tajiquistão
A cidade de Tajiquistão é Dushanbe e o governo tipo

República Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 2 províncias (viloyatho, singular - viloyat), 1
província autônoma (viloyati mukhtor), 1 região capital (viloyati



poytakht) e 1 área referida como Distritos sob administração
da República; Dushanbe, Khatlon (Qurghonteppa), Kuhistoni
Badakhshon [Gorno-Badakhshan] (Khorugh), Nohiyahoi Tobei
Jumhuri, Sughd (Khujand). Em relação à economia de
Tajiquistão, produtos industriais importantes são alumínio,
cimento, óleo vegetal. Produtos agrícolas importantes são
Algodão, grãos, frutas, uvas, vegetais; bovinos, ovelhas, cabras
de. As commodities de exportação mais importantes são
alumínio, eletricidade, algodão, frutas, óleo vegetal, têxteis e os
parceiros de exportação mais importantes são Turquia 27,8%,
Rússia 15,6%, China 14,7%, Suíça 9,8%, Irã 6,5% Argélia
6,5%, Itália 5,8% (2016). As commodities de importação mais
importantes são Produtos petrolíferos, óxido de alumínio,
máquinas e equipamentos, gêneros alimentícios e os parceiros
de importação mais importantes são Rússia 31,2%, China
13,9%, Cazaquistão 12,8%, Uzbequistão 5,2%, Irã 5,1%
(2016). Quão rico é Tajiquistão e quão rico são as pessoas
neste país? O número mais importante aqui é PIB per capita
(PPP): $3,100 (2017 estimativa). Este é um número muito
baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 31.5% (2016
estimativa).

Mapa de Tajiquistão
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Tanzânia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Tanzânia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Tanzânia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Tanzânia aqui:
 

Tanzânia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Tanzânia? Vamos começar

com isso: Pouco depois de alcançar a independência da Grã-
Bretanha no início da década de 1960, Tanganyika e Zanzibar
se uniram República Unida da Tanzânia em 1964. A regra de
um partido terminou em 1995 com as primeiras eleições
democráticas realizadas no país desde a década de 1970. O

http://mapsguides.com/


status semi-autônomo de Zanzibar e a oposição popular
levaram a quatro eleições controversas desde 1995, que o
partido no poder ganhou, apesar das reivindicações dos
observadores internacionais de irregularidades de votação.

Geografia de Tanzânia

Onde no globo é Tanzânia? A
localização deste país é África Oriental, que faz fronteira com o
Oceano Índico, entre o Quênia e Moçambique. A área total de
Tanzânia é 947,300 km2, da qual 885,800 km2 é terra. Então
este é um país bastante grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: planícies altas ao longo da costa;
planalto central; terras altas no norte, sul. O ponto mais baixo
de Tanzânia é Oceano Índico 0 m, o ponto mais alto
Kilimanjaro 5.895 m (ponto mais alto na África). E o clima é
varia de tropical ao longo da costa até o temperado em.

Habitantes de Tanzânia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Tanzânia. O número é: 53,950,935. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? continente - Africano 99% (dos
quais 95% são Bantu constituídos por mais de 130 tribos),
outros 1% (constituídos por asiáticos , Europeu e árabe);



Zanzibar - Árabe, Africano, Árabe Multado e Africano. Quais
são os idiomas em Tanzânia? Kiswahili ou Swahili (oficial),
Kiunguja (nome para Swahili em Zanzibar), inglês (oficial,
idioma principal do comércio, administração e ensino superior),
árabe (amplamente falado em Zanzibar), muitas línguas locais. E
as religiões: Christian 61,4%, muçulmano 35,2% , religião
popular 1,8%, outros 0,2%, não afiliados 1,4%. Quantos anos
as pessoas estão em média? 17.7 ano. Temos que acrescentar
que esse número é a mediana - então, metade das pessoas é
mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a
expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 62.6 ano. Onde as
pessoas vivem em Tanzânia? Aqui: o maior e mais populoso
país da África Oriental; a distribuição da população é
extremamente desigual, mas maiores clusters populacionais
ocorrem na metade norte do país e ao longo da costa leste. As
principais áreas urbanas de Tanzânia são: DAR ES Salaam
(capital) 5.116 milhões; Mwanza 838,000 (2015).

Governo e Economia de Tanzânia
A cidade de Tanzânia é Dodoma (capital legislativo), Dar es

Salaam (capital administrativa); nota - Dodoma foi designado
capital nacional em 1996 e serve como lugar de encontro para
a Assembléia Nacional; Dar es Salaam continua a ser a capital
de facto, a maior cidade e centro comercial do país, e o local
das filiais executivas e da representação diplomática; o governo
afirma que completará a transferência do poder executivo para
a Dodoma até 2020 e o governo tipo República Presidencial.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 30
regiões; Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa,



Kagera, Kaskazini Pemba (Pemba Norte), Kaskazini Unguja
(Zanzibar Norte), Katavi, Kigoma, Kilimanjaro, Kusini Pemba
(Pemba Sul), Kusini Unguja (Zanzibar Central / Sul), Lindi,
Manyara, Mara, Mbeya, Mjini Magharibi (Zanzibar Urban /
West), Morogoro, Mtwara, Mwanza, Njombe, Pwani (Costa),
Rukwa, Ruvuma, Shinyanga, Simiyu, Singida, Tabora, Tanga.
Em relação à economia de Tanzânia, produtos industriais
importantes são Processamento agrícola bovino, ovino e
caprino (açúcar, cerveja, cigarros, cordéis de sisal); mineração
(diamantes, ouro e ferro), sal, carbonato de sódio; cimento,
refinação de petróleo, sapatos, vestuário, produtos de madeira,
fertilizar. Produtos agrícolas importantes são café, sisal, chá,
algodão, piretro (insecticida de crisântemos), castanha de caju,
tabaco, cravo, milho, mandioca (mandioca), bananas, frutas,
vegetais;. As commodities de exportação mais importantes são
ouro, café, caju, manufaturas, algodão e os parceiros de
exportação mais importantes são Suíça 15,1%, Índia 13,8%,
África do Sul 12,4%, China 7%, Quênia 6,2% República
Democrática do Congo 5,7%, Bélgica 5,6% (2016). As
commodities de importação mais importantes são bens de
consumo, máquinas e equipamentos de transporte, matérias-
primas industriais, petróleo bruto e os parceiros de importação
mais importantes são China 20,7%, Índia 18,1%, EAU 7,5%,
África do Sul 6%, Japão 4,7% ( 2016). Quão rico é Tanzânia e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $3,300 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é



recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 22.8% (2015 estimativa).

Mapa de Tanzânia
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Tailândia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Tailândia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Tailândia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Tailândia aqui:
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Tailândia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Tailândia? Vamos começar

com isso: Um reino tailandês unificado foi estabelecido em
meados do século XIV. Conhecido como Sião até 1939, a
Tailândia é o único país do Sudeste Asiático a nunca ter sido
colonizado por um poder europeu. Uma revolução sem sangue
em 1932 levou ao estabelecimento de uma monarquia
constitucional. Em aliança com o Japão durante a Segunda
Guerra Mundial, a Tailândia se tornou um aliado de tratados
nos EUA em 1954 depois de enviar tropas para a Coréia e,
mais tarde, lutar ao lado dos EUA no Vietnã. A Tailândia,
desde 2005, experimentou várias rodadas de turbulências
políticas, incluindo um golpe militar em 2006 que derrubou
então o primeiro-ministro Thaksin Chinnawat, seguido de
protestos de rua em grande escala por facções políticas
concorrentes em 2008, 2009 e 2010. A irmã mais nova de
Thaksin, Yinglak Chinnawat, em 2011 liderou o Partido Puea
Thai para uma vitória eleitoral e assumiu o controle do governo.
Uma lei de amnistia geral para pessoas envolvidas em protestos
de rua, alterada no último minuto para incluir todos os crimes
políticos - incluindo todas as convicções contra Thaksin -
provocaram meses de protestos anti-governo em grande escala
em Bangkok a partir de novembro de 2013. No início de maio
de 2014, Yinglak foi removido do cargo pelo Tribunal
Constitucional e, no final de maio de 2014, o exército real



tailandês, liderado pelo exército real tailandês, o general Prayut
Chan-ocha, encenou um golpe contra o governo zelador.
Prayut foi nomeado primeiro-ministro em agosto de 2014. O
governo militar provisório criou várias instituições interinas para
promover a reforma e redigir uma nova constituição, que foi
aprovada em um referendo nacional em agosto de 2016. As
eleições são tentativas para o final de 2018. O rei Phumiphon
Adunyadet faleceu em outubro de 2016 depois de 70 anos no
trono; seu único filho, Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, subiu ao trono em dezembro
de 2016. Ele assinou a nova constituição em abril de 2017. A
Tailândia também experimentou violência associada à
insurgência etno-nacionalista em suas províncias da maioria do
sul da Malásia e Muçulmana. Desde janeiro de 2004, milhares
foram mortos e feridos na insurgência.

Geografia de Tailândia

Onde no globo é Tailândia? A
localização deste país é Sudeste Asiático, na fronteira com o
Mar de Andamã e o Golfo da Tailândia, sudeste da Birmânia. A
área total de Tailândia é 513,120 km2, da qual 510,890 km2 é
terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: planície central;
Platão de Khorat no leste; montanhas em outros lugares. O



ponto mais baixo de Tailândia é Golfo da Tailândia 0 m, o
ponto mais alto Doi Inthanon 2,565 m. E o clima é tropical;
Chuvoso, morno, nublado sudoeste (meados de maio a
setembro); Monzia seca e fresca do Noroeste (de novembro a
meados de março); O istmo do sul sempre quente e úmido.

Habitantes de Tailândia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Tailândia. O número é: 68,414,135. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? tailandês 97,5%, birmanês
1,3%, outros 1,1%, não especificado. Quais são os idiomas em
Tailândia? tailandês (oficial) 90,7%, birmanês 1,3% , outros
8%. E as religiões: budistas 94,6%, muçulmanos 4,3%, cristãos
1%, outros. Quantos anos as pessoas estão em média? 37.7
ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 74.9 ano. Onde as pessoas vivem em Tailândia? Aqui:
maior densidade populacional é encontrada em e ao redor de
Banguecoque; grupos populacionais significativos encontrados
em grandes partes do país, particularmente norte e nordeste de
Banguecoque e na região extremo do sul do país. As principais
áreas urbanas de Tailândia são: Bangkok (capital) 9,27 milhões;
Samut Prakan 1,814 milhões (2015).

Governo e Economia de Tailândia
A cidade de Tailândia é Bangkok e o governo tipo

monarquia constitucional; nota - governo interino militar-afiliado
desde maio de 2014. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 76 províncias (changwat, singular e plural) e 1
município (maha nakhon); Amnat Charoen, Ang Thong, Bueng
Kan, Buri Ram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum,
Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon,
Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi,
Krung Thep (Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri,
Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok,
Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima,
Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat,
Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani,
Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun,
Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya,
Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong,
Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut
Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Saraburi, Satun,
Sing Buri, Si Sa Ket, Songkhla,. Em relação à economia de
Tailândia, produtos industriais importantes são turismo, têxteis e
vestuário, processamento agrícola, bebidas, tabaco, cimento,
fabricação de luz, como jóias e eletrodomésticos,
computadores e peças, circuitos integrados, móveis, plásticos,
automóveis e peças automotivas, máquinas agrícolas, ar
condicionado e refrigeração, cerâmica, alumínio, química,
gestão ambiental, vidro, granito e mármore, couro, máquinas e
trabalho em metal, petroquímica, refinação de petróleo,
produtos farmacêuticos, impressão, papel e celulose, borracha,
açúcar, arroz, pesca, mandioca, o maior produtor de tungstênio
do mundo e O terceiro maior lata produz. Produtos agrícolas
importantes são Arroz, mandioca, maçã, tapioca, borracha,



milho, cana-de-açúcar, cocos, óleo de palma, abacaxi , gado,
produtos de peixe. As commodities de exportação mais
importantes são automóveis e peças, computadores e peças,
jóias e pedras preciosas, polímeros de etileno em formas
primárias, refinação de combustíveis, circuitos eletrônicos
integrados, produtos químicos, arroz, produtos de peixe,
produtos de borracha, açúcar, mandioca, aves, máquinas e
peças, ferro e aço e seus produtos e os parceiros de
exportação mais importantes são US 11,4%, China 11,1%,
Japão 9,6%, Hong Kong 5,3%, Austrália 4,8%, Malásia 4,5%,
Vietnã 4,4% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e peças, petróleo bruto, máquinas
elétricas e peças, produtos químicos, ferro & aço e produto,
circuito integrado eletrônico, peças de automóveis, jóias,
incluindo barras de prata e ouro, computadores e peças,
eletrodomésticos, soja, farelo de soja, trigo, algodão, produtos
lácteos e os parceiros de importação mais importantes são
China 21,6%, Japão 15,8%, US 6,2% Malásia 5,6% (2016).
Quão rico é Tailândia e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $17,800
(2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 7.2% (2015 estimativa).

Mapa de Tailândia
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Timor-Leste. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
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de visão geral e o mapa detalhado de Timor-Leste. Mas vamos
começar com a bandeira de país Timor-Leste aqui:
 

Timor-Leste - Visão geral:
O que você deve saber sobre Timor-Leste? Vamos

começar com isso: Os portugueses começaram a trocar com a
ilha de Timor no início do século 16 e colonizaram-se em
meados do século. O escaramuço com os holandeses na região
resultou em um tratado de 1859 em que Portugal cedeu a parte
ocidental da ilha. O Japão imperial ocupou Timor português de
1942 a 1945, mas Portugal retomou a autoridade colonial após
a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Timor Leste
declarou-se independente de Portugal em 28 de novembro de
1975 e foi invadida e ocupada pelas forças indonésias nove
dias depois. Foi incorporado à Indonésia em julho de 1976
como a província de Timor Timur (Timor Leste). Uma
campanha mal sucedida de pacificação seguiu nas próximas
duas décadas, durante as quais cerca de 100.000 a 250.000
pessoas morreram. Em um referendo popular supervisionado
pela ONU de agosto de 1999, uma esmagadora maioria dos
habitantes de Timor-Leste votou na independência da
Indonésia. No entanto, nas próximas três semanas, milícias
timorenses anti-independentes - organizadas e apoiadas pelo
exército indonésio - iniciaram uma campanha de retribuição em
larga escala e com força de terra. As milícias mataram
aproximadamente 1.400 timorenses e forçaram 300 mil



pessoas a Timor Ocidental como refugiados. A maior parte da
infra-estrutura do país, incluindo lares, sistemas de irrigação,
sistemas de abastecimento de água e escolas, e quase toda a
rede elétrica do país foram destruídas. Em 20 de setembro de
1999, as tropas de manutenção da paz lideradas pela Austrália
se deslocaram para o país e acabaram com a violência. Em 20
de maio de 2002, Timor-Leste foi internacionalmente
reconhecido como um estado independente. Em 2006, as
tensões internas ameaçaram a nova nação " quando uma greve
militar levou à violência e uma quebra da lei e da ordem. A
pedido de Díli, uma Força Internacional de Estabilização
liderada pela Austrália (ISF) desdobrada para Timor-Leste e o
Conselho de Segurança da ONU estabeleceu a Missão
Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste (Unmit), que
incluiu uma presença policial autorizada de mais de 1.600
funcionários. A ISF e a Unmit restauraram a estabilidade,
permitindo eleições presidenciais e parlamentares em 2007 em
uma atmosfera em grande parte pacífica. Em fevereiro de 2008,
um grupo rebelde encenou um ataque mal sucedido contra o
presidente e o primeiro-ministro. O líder foi morto no ataque e
a maioria dos rebeldes se rendeu em abril de 2008. Desde o
ataque, o governo desfrutou de um dos seus períodos mais
longos de estabilidade pós-independência,

Geografia de Timor-Leste



Onde no globo é Timor-Leste? A
localização deste país é Sudeste da Ásia, no noroeste da
Austrália, nas ilhas de Sunda Menor, no extremo leste do
arquipélago indonésio; Nota - Timor-Leste inclui a metade
oriental da ilha de Timor, a região de Oecussi (Ambeno) na
parte noroeste da ilha de Timor e as ilhas de Pulau Atauro e
Pulau Jaco. A área total de Timor-Leste é 14,874 km2, da qual
14,874 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
Montanhoso. O ponto mais baixo de Timor-Leste é Mar de
Timor, Mar de Savu e Mar de Banda 0 m, o ponto mais alto
Foho Tatamailau 2,963 m de. E o clima é tropicais; quente,
úmido; Temporadas distintas de chuvas e secas.

Habitantes de Timor-Leste
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Timor-Leste. O número é: 1,291,358 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Austronésia (Malayo-Polinésia) (inclui Tetun, Mambai,
Tokodede, Galoli, Kemak, Baikeno), Melanesian-Papuan
(inclui Bunak, Fataluku, Bakasai), pequena minoria chinesa.
Quais são os idiomas em Timor-Leste? Tetun Prasa 30,6%,



Mambai 16,6%, Makasai 10,5%, Tetun Terik 6,1%, Baikenu
5,9%, Kemak 5,8%, Bunak 5,5%, Tokodede 4%, Fataluku
3,5%, Waima'a 1,8%, Galoli 1,4%, Naueti 1,4%, Idate 1,2%,
Midiki 1,2%, outros 4,5%. E as religiões: romanos Católica
97,6%, Protestante / Evangélica 2%, Muçulmano 0,2%, outros
0,2% (2015 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
18.9 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 68.4 ano. Onde as pessoas vivem em Timor-
Leste? Aqui: maior parte da população concentrada no terço
ocidental do país, particularmente em torno de Dili. As
principais áreas urbanas de Timor-Leste são: DILI (capital )
228,000 (2014).

Governo e Economia de Timor-Leste
A cidade de Timor-Leste é Dili e o governo tipo República

semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 13 distritos administrativos; Aileu, Ainaro,
Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera
(Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi
(Same), Oecussi (Ambeno), Viqueque,. Em relação à economia
de Timor-Leste, produtos industriais importantes são impressão
de baunilha , fabricação de sabão, artesanato, pano tecido.
Produtos agrícolas importantes são Café, arroz, milho,
mandioca (maçã, tapioca), doces batatas, soja, repolho,
mangas, bananas,. As commodities de exportação mais
importantes são óleo, café, sândalo, mármore e os parceiros de
exportação mais importantes são desconhecido. As



commodities de importação mais importantes são comida,
gasolina, querosene, máquinas e os parceiros de importação
mais importantes são desconhecido. Quão rico é Timor-Leste e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $5,000 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 41.8% (2014 estimativa).

Mapa de Timor-Leste
 



Nós recomendamos



Jogo de aventura superior: Alice e reformatório para bruxas

MapsGuides.com: Guia gratuito para suas viagens

Togo

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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Togo - Visão geral:
O que você deve saber sobre Togo? Vamos começar com

isso: O Togoland francês tornou-se Togo em 1960. O general
Gnassingbe Eyadema, instalado como governante militar em
1967, governou o Togo com uma mão pesada por quase
quatro décadas. Apesar da fachada das eleições
multipartidárias instituídas no início da década de 1990, o
governo foi dominado em grande parte pelo presidente
Eyadema, cujo partido Rally of the Togolese People (RPT) está
no poder quase que continuamente desde 1967 e seu sucessor,
a União para a República , mantém a maioria dos assentos na
legislatura de hoje. Após a morte de Eyadema em fevereiro de
2005, os militares instalaram o filho do presidente, Faure
Gnassingbe, e depois projetaram sua eleição formal dois meses
depois. Os ganhos democráticos desde então permitiram que o
Togo realizasse suas primeiras eleições legislativas relativamente
gratuitas e justas em outubro de 2007. Desde 2007, O
presidente Gnassingbe iniciou o país através de um caminho
gradual para a reconciliação política e a reforma democrática, e
o Togo realizou múltiplas eleições presidenciais e legislativas
consideradas geralmente livres e justas pelos observadores
internacionais. Apesar desses movimentos positivos, a
reconciliação política se moveu devagar e muitos togoleses
reclamam que medidas políticas importantes, como os limites
do mandato presidencial e as reformas eleitorais, continuam



desfeitas, deixando a política do país em um estado letárgico.
Internacionalmente, o Togo ainda é conhecido como um país
onde a mesma família está no poder há cinco décadas. a
reconciliação política se moveu devagar e muitos togoleses
reclamam que medidas políticas importantes, como os limites
do mandato presidencial e as reformas eleitorais, continuam
desfeitas, deixando a política do país em um estado letárgico.
Internacionalmente, o Togo ainda é conhecido como um país
onde a mesma família está no poder há cinco décadas. a
reconciliação política se moveu devagar e muitos togoleses
reclamam que medidas políticas importantes, como os limites
do mandato presidencial e as reformas eleitorais, continuam
desfeitas, deixando a política do país em um estado letárgico.
Internacionalmente, o Togo ainda é conhecido como um país
onde a mesma família está no poder há cinco décadas.

Geografia de Togo

Onde no globo é Togo? A
localização deste país é África Ocidental, na fronteira com o
Bight de Benin, entre o Benim e o Gana. A área total de Togo é
56,785 km2, da qual 54,385 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: suave no norte; colinas centrais; platô do sul;



planície costeira baixa com extensas lagoas e pântanos. O
ponto mais baixo de Togo é Oceano Atlântico 0 m, o ponto
mais alto Mont Agou 986 m. E o clima é tropicais; quente,
úmido no sul; semi-árido no norte com sabão.

Habitantes de Togo
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Togo. O número é: 7,965,055. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? africanos (37
tribos, maiores e mais importantes são Ewe, Mina e Kabre)
99%, europeus e sírios-libaneses menos de 1%. Quais são os
idiomas em Togo? Francês (oficial, idioma do comércio), Ewe
e Mina (as duas principais línguas africanas no sul), Kabye (às
vezes soletrado Kabiye) e Dagomba (as duas principais línguas
africanas no norte). E as religiões: Christian 29%, muçulmano
20% crenças indígenas 51%. Quantos anos as pessoas estão
em média? 19.8 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 65.4 ano. Onde as pessoas vivem em Togo?
Aqui: uma das nações africanas mais densamente povoadas
com a maioria da população residente em comunidades rurais,
a densidade é mais alta no sul, ou perto da costa atlântica. As
principais áreas urbanas de Togo são: Lome (capital) 956,000
(2015) ).

Governo e Economia de Togo
A cidade de Togo é Lome e o governo tipo república

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 5 regiões (regiões, região singular); Centrale,
Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. Em relação à economia de
Togo, produtos industriais importantes são mineração de
fosfato de peixes , processamento agrícola, cimento,
artesanato, têxteis, bebidas. Produtos agrícolas importantes são
Café, cacau, algodão, inhame, mandioca, maçã, tapioca, milho,
feijão, arroz, milho, sorgo; gado;. As commodities de
exportação mais importantes são reexports, algodão, fosfatos,
café, cacau e os parceiros de exportação mais importantes são
Benin 17,5%, Burkina Faso 15,9%, Índia 7,6%, Mali 7,2%,
Níger 7% , Costa do Marfim 6,1%, Gana 4,8%, Nigéria 4,3%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos, produtos alimentares, produtos
petrolíferos e os parceiros de importação mais importantes são
China 28,7%, França 8,9%, Holanda 4,3%, Japão 4,2%
(2016). Quão rico é Togo e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$1,600 (2017 estimativa). Este é um número muito baixo.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens
e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 55.1% (2015 estimativa).

Mapa de Togo
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Tonga

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Tonga. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Tonga. Mas vamos começar
com a bandeira de país Tonga aqui:
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Tonga - Visão geral:
O que você deve saber sobre Tonga? Vamos começar com

isso: Tonga - única entre as nações do Pacífico - nunca perdeu
completamente sua governança indígena. Os archipiélagos de
"The Friendly Islands" foram unidos em um reino polinésio em
1845. Tonga tornou-se uma monarquia constitucional em 1875
e um protetorado britânico em 1900; retirou-se do protetorado
e se juntou à Commonwealth of Nations em 1970. Tonga
continua a ser a única monarquia no Pacífico.

Geografia de Tonga

Onde no globo é Tonga? A
localização deste país é Oceania, arquipélago no Oceano
Pacífico Sul, cerca de dois terços do caminho do Havaí para a
Nova Zelândia. A área total de Tonga é 747 km2, da qual 717
km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente ilhas
planas com pedregulagem de pedra calcária formada por
formação de corais uplifted; outros têm calcário que cobre
rocha vulcânica. O ponto mais baixo de Tonga é Oceano
Pacífico 0 m, o ponto mais alto Vulcão Kao na Ilha de Kao
1.046 m de. E o clima é tropical; modificado pelos ventos
alísios; estação quente (dezembro a maio), estação fresca (maio



a dezembro),.

Habitantes de Tonga
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Tonga. O número é: 106,479 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Tongan
96,6%, parte-Tongan 1,7%, outros 1,7%, não especificado
0,03% (2006 est.). Quais são os idiomas em Tonga? Inglês e
Tongan 87%, Tongano (oficial) 10,7% Inglês (oficial) 1,2%,
outros 1,1%, não especificado 0,03% (2006 est.). E as
religiões: Protestante 64,9% (inclui Igreja Wesleyana Livre
37,3%, Igreja Livre de Tonga 11,4%, Igreja de Tonga 7,2%,
Tokaikolo Igreja Cristã 2,6% Assembléia de Deus 2,3%,
Adventista do Sétimo Dia 2,2%, Igreja Constitucional de Tonga
0,9%, Anglicana 0,8% e Igreja Evangélica Completa 0,2%),
Mórmon 16,8%, Católica Romana 15,6%, outros 1,1%,
nenhum 0,03%, não especificado 1,7% (2006 est.). Quantos
anos as pessoas estão em média? 23 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 76.4 ano. Onde
as pessoas vivem em Tonga? Aqui: Mais de dois terços da
população vive na ilha de Tongatapu; apenas 45 das 171 ilhas
do país estão ocupadas. As principais áreas urbanas de Tonga
são: NUKU'Alofa 25,000 (2014).

Governo e Economia de Tonga
A cidade de Tonga é Nuku'alofa e o governo tipo

monarquia constitucional. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 5 divisões da ilha; 'Eua, Ha'apai, Ongo Niua,
Tongatapu, Vava'u. Em relação à economia de Tonga, produtos
industriais importantes são , construção, pesca. Produtos
agrícolas importantes são , Abóbora, cocos, copra, bananas ,
feijão de baunilha, cacau, café, batata-doce, mandioca, taro e
kava. As commodities de exportação mais importantes são
Abóbora, peixe, baunilha, raiz, e os parceiros de exportação
mais importantes são Hong Kong 25,6%, Japão 15,1%, NZ
14,3%, US 13,5%, Austrália 10%, Filipinas 9,4% (2016). As
commodities de importação mais importantes são gêneros
alimentícios, máquinas e equipamentos de transporte,
combustíveis, produtos químicos e os parceiros de importação
mais importantes são NZ 35,3% Fiji 12,1%, Singapura 9,3%,
China 8,4%, US 8%, Austrália 7,6%, Japão 4,3% (2016).
Quão rico é Tonga e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $5,600
(2017 estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 24% (FY03/04 estimativa).

Mapa de Tonga
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Mas vamos começar com a bandeira de país Trinidad e Tobago
aqui:
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Trinidad e Tobago - Visão geral:
O que você deve saber sobre Trinidad e Tobago? Vamos

começar com isso: Primeiro colonizado pelos espanhóis, as
ilhas vieram sob controle britânico no início do século XIX. A
indústria açucareira das ilhas foi prejudicada pela emancipação
dos escravos em 1834. A mão-de-obra foi substituída pela
importação de trabalhadores contratados da Índia entre 1845 e
1917, o que impulsionou a produção de açúcar e a indústria do
cacau. A descoberta do petróleo em Trinidad em 1910
adicionou outra exportação importante. A independência foi
alcançada em 1962. O país é um dos mais prósperos do
Caribe, graças principalmente à produção e processamento de
petróleo e gás natural. O turismo, principalmente em Tobago, é
alvo de expansão e está crescendo. O governo está lidando
com um aumento do crime violento.

Geografia de Trinidad e Tobago

Onde no globo é Trinidad e Tobago? A
localização deste país é Caribe, ilhas entre o Mar do Caribe e o



Oceano Atlântico Norte, nordeste da Venezuela. A área total
de Trinidad e Tobago é 5,128 km2, da qual 5,128 km2 é terra.
Então este é um país pequeno. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: principalmente planícies com
algumas colinas e montanhas baixas. O ponto mais baixo de
Trinidad e Tobago é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto El
Cerro del Aripo 940 m de. E o clima é ; tropical; estação
chuvosa (de junho a dezembro).

Habitantes de Trinidad e Tobago
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Trinidad e Tobago. O número é: 1,218,208 (7/2017
estimativa). Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem
mora aqui? índio do leste 35,4%, africano 34,2%, mixto -
outros 15,3%, índio variado de África / Leste 7,7%, outro
1,3%, não especificado 6,2% (2011 est.). Quais são os
idiomas em Trinidad e Tobago? Inglês ( oficial), ingles crioulo
de Trinidad e Tobago, inglês crioulo de Tobago, Hindustani do
Caribe (um dialeto de hindi), crioulo de Trinidad e Tobe,
francês, espanhol, chinês. E as religiões: Protestante 32,1%
(Pentecostal / evangélico / Evangelho completo 12%, Batista
6,9%, 5,6% anglicano, adventista do sétimo dia 4,1%,
presbiteriano / Congregacional 2,5%, outro protestante 0,9%),
católico romano 21,6%, hindu 18,2%, muçulmano 5%,
Testemunha de Jeová 1,5%, outros 8,4%, nenhum 2,2%, não
especificado 11,1% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 36 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha



do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 73.1 ano. Onde as pessoas vivem
em Trinidad e Tobago? Aqui: População em Trinidad está
concentrada na metade oeste da ilha, em Tobago em a metade
do sul. As principais áreas urbanas de Trinidad e Tobago são:
PORT-OF-Spain (capital) 34,000 (2014).

Governo e Economia de Trinidad e Tobago
A cidade de Trinidad e Tobago é Porto de Espanha e o

governo tipo república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 9 regiões, 3 bairros, 2 cidades, 1 ala.
Em relação à economia de Trinidad e Tobago, produtos
industriais importantes são de capoeira e produtos petrolíferos,
gás natural liquefeito, metanol, amônia, ureia , produtos de aço,
bebidas, processamento de alimentos, cimento, tecidos de
algodão. Produtos agrícolas importantes são Cacau, dasheen,
abóbora, mandioca, tomate, pepino, berinjela, pimenta,
pommecythere, água de coco, aves. As commodities de
exportação mais importantes são petróleo e produtos
petrolíferos, gás natural liquefeito, metanol, amônia, ureia,
produtos de aço, bebidas, cereais e cereais, cacau, peixe,
conservados frutas, cosméticos, produtos de limpeza
domésticos, embalagens de plástico e os parceiros de
exportação mais importantes são US 39,2%, Argentina 9,3%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
combustíveis minerais, lubrificantes, equipamentos de máquinas,
transporte, bens manufaturados, alimentos, produtos químicos,
animais vivos e os parceiros de importação mais importantes
são dos Estados Unidos 33,4%, Rússia 13,3%, Gabão 12,4%,



China 6,1% (2016). Quão rico é Trinidad e Tobago e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $31,200 (2017 estimativa). Isso significa
que os padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que
isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 20% (2014 estimativa).

Mapa de Trinidad e Tobago
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começar com a bandeira de país Tunísia aqui:
 

Tunísia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Tunísia? Vamos começar

com isso: A rivalidade entre os interesses franceses e italianos
na Tunísia culminou em uma invasão francesa em 1881 e na
criação de um protetorado. A agitação pela independência nas
décadas que se seguiram à Primeira Guerra Mundial finalmente
foi bem sucedida para convencer o francês a reconhecer a
Tunísia como um estado independente em 1956. O primeiro
presidente do país, Habib Bourguiba, estabeleceu um estado
estrito de partido único. Ele dominou o país por 31 anos,
reprimindo o fundamentalismo islâmico e estabelecendo direitos
para mulheres incomparáveis por qualquer outra nação árabe.
Em novembro de 1987, Bourguiba foi removido do cargo e
substituído por Zine el Abidine BEN ALI em um golpe de
sangue. Os protestos de rua que começaram em Túnis em
dezembro de 2010 sobre o alto desemprego, a corrupção, a
pobreza generalizada e os altos preços dos alimentos
aumentaram em janeiro de 2011, culminando em tumultos que
levaram a centenas de mortes. Em 14 de janeiro de 2011, no
mesmo dia, BEN ALI demitiu o governo, ele fugiu do país e, no
final de janeiro de 2011, foi formado um "governo de unidade
nacional". As eleições para a nova Assembléia Constituinte
foram realizadas no final de outubro de 2011 e, em dezembro,
elegeu o ativista de direitos humanos Moncef Marzouki como



presidente interino. A Assembléia começou a redigir uma nova
constituição em fevereiro de 2012 e, após várias iterações e
uma crise política de um mês que paralisou a transição, ratificou
o documento em janeiro de 2014. As eleições parlamentares e
presidenciais para um governo permanente foram realizadas no
final de 2014. Beji CAID Essebsi foi eleito como o primeiro
presidente sob a nova constituição do país. Em 2016, o novo
governo de unidade continuou a procurar equilibrar a coesão
política com as pressões econômicas e sociais. No mesmo dia,
BEN ALI demitiu o governo, ele fugiu do país e, no final de
janeiro de 2011, um "governo de unidade nacional" foi
formado. As eleições para a nova Assembléia Constituinte
foram realizadas no final de outubro de 2011 e, em dezembro,
elegeu o ativista de direitos humanos Moncef Marzouki como
presidente interino. A Assembléia começou a redigir uma nova
constituição em fevereiro de 2012 e, após várias iterações e
uma crise política de um mês que paralisou a transição, ratificou
o documento em janeiro de 2014. As eleições parlamentares e
presidenciais para um governo permanente foram realizadas no
final de 2014. Beji CAID Essebsi foi eleito como o primeiro
presidente sob a nova constituição do país. Em 2016, o novo
governo de unidade continuou a procurar equilibrar a coesão
política com as pressões econômicas e sociais. No mesmo dia,
BEN ALI demitiu o governo, ele fugiu do país e, no final de
janeiro de 2011, um "governo de unidade nacional" foi
formado. As eleições para a nova Assembléia Constituinte
foram realizadas no final de outubro de 2011 e, em dezembro,
elegeu o ativista de direitos humanos Moncef Marzouki como



presidente interino. A Assembléia começou a redigir uma nova
constituição em fevereiro de 2012 e, após várias iterações e
uma crise política de um mês que paralisou a transição, ratificou
o documento em janeiro de 2014. As eleições parlamentares e
presidenciais para um governo permanente foram realizadas no
final de 2014. Beji CAID Essebsi foi eleito como o primeiro
presidente sob a nova constituição do país. Em 2016, o novo
governo de unidade continuou a procurar equilibrar a coesão
política com as pressões econômicas e sociais. Ele fugiu do país
e, no final de janeiro de 2011, foi formado um "governo de
unidade nacional". As eleições para a nova Assembléia
Constituinte foram realizadas no final de outubro de 2011 e, em
dezembro, elegeu o ativista de direitos humanos Moncef
Marzouki como presidente interino. A Assembléia começou a
redigir uma nova constituição em fevereiro de 2012 e, após
várias iterações e uma crise política de um mês que paralisou a
transição, ratificou o documento em janeiro de 2014. As
eleições parlamentares e presidenciais para um governo
permanente foram realizadas no final de 2014. Beji CAID
Essebsi foi eleito como o primeiro presidente sob a nova
constituição do país. Em 2016, o novo governo de unidade
continuou a procurar equilibrar a coesão política com as
pressões econômicas e sociais. Ele fugiu do país e, no final de
janeiro de 2011, foi formado um "governo de unidade
nacional". As eleições para a nova Assembléia Constituinte
foram realizadas no final de outubro de 2011 e, em dezembro,
elegeu o ativista de direitos humanos Moncef Marzouki como
presidente interino. A Assembléia começou a redigir uma nova



constituição em fevereiro de 2012 e, após várias iterações e
uma crise política de um mês que paralisou a transição, ratificou
o documento em janeiro de 2014. As eleições parlamentares e
presidenciais para um governo permanente foram realizadas no
final de 2014. Beji CAID Essebsi foi eleito como o primeiro
presidente sob a nova constituição do país. Em 2016, o novo
governo de unidade continuou a procurar equilibrar a coesão
política com as pressões econômicas e sociais. foi formado. As
eleições para a nova Assembléia Constituinte foram realizadas
no final de outubro de 2011 e, em dezembro, elegeu o ativista
de direitos humanos Moncef Marzouki como presidente
interino. A Assembléia começou a redigir uma nova constituição
em fevereiro de 2012 e, após várias iterações e uma crise
política de um mês que paralisou a transição, ratificou o
documento em janeiro de 2014. As eleições parlamentares e
presidenciais para um governo permanente foram realizadas no
final de 2014. Beji CAID Essebsi foi eleito como o primeiro
presidente sob a nova constituição do país. Em 2016, o novo
governo de unidade continuou a procurar equilibrar a coesão
política com as pressões econômicas e sociais. foi formado. As
eleições para a nova Assembléia Constituinte foram realizadas
no final de outubro de 2011 e, em dezembro, elegeu o ativista
de direitos humanos Moncef Marzouki como presidente
interino. A Assembléia começou a redigir uma nova constituição
em fevereiro de 2012 e, após várias iterações e uma crise
política de um mês que paralisou a transição, ratificou o
documento em janeiro de 2014. As eleições parlamentares e
presidenciais para um governo permanente foram realizadas no



final de 2014. Beji CAID Essebsi foi eleito como o primeiro
presidente sob a nova constituição do país. Em 2016, o novo
governo de unidade continuou a procurar equilibrar a coesão
política com as pressões econômicas e sociais. A Assembléia
começou a redigir uma nova constituição em fevereiro de 2012
e, após várias iterações e uma crise política de um mês que
paralisou a transição, ratificou o documento em janeiro de
2014. As eleições parlamentares e presidenciais para um
governo permanente foram realizadas no final de 2014. Beji
CAID Essebsi foi eleito como o primeiro presidente sob a nova
constituição do país. Em 2016, o novo governo de unidade
continuou a procurar equilibrar a coesão política com as
pressões econômicas e sociais. A Assembléia começou a
redigir uma nova constituição em fevereiro de 2012 e, após
várias iterações e uma crise política de um mês que paralisou a
transição, ratificou o documento em janeiro de 2014. As
eleições parlamentares e presidenciais para um governo
permanente foram realizadas no final de 2014. Beji CAID
Essebsi foi eleito como o primeiro presidente sob a nova
constituição do país. Em 2016, o novo governo de unidade
continuou a procurar equilibrar a coesão política com as
pressões econômicas e sociais. Beji CAID Essebsi foi eleito
como o primeiro presidente sob a nova constituição do país.
Em 2016, o novo governo de unidade continuou a procurar
equilibrar a coesão política com as pressões econômicas e
sociais. Beji CAID Essebsi foi eleito como o primeiro
presidente sob a nova constituição do país. Em 2016, o novo
governo de unidade continuou a procurar equilibrar a coesão



política com as pressões econômicas e sociais.
Geografia de Tunísia

Onde no globo é Tunísia? A
localização deste país é África do Norte, na fronteira com o
Mar Mediterrâneo, entre a Argélia e a Líbia. A área total de
Tunísia é 163,610 km2, da qual 155,360 km2 é terra. Então
este não é um país grande. Como podemos descrever o terreno
do país? Desta forma: montanhas do sul no norte; planície
central quente e seca; sul semi-árido se funde no Sahara. O
ponto mais baixo de Tunísia é Shatt al Gharsah -17 m, o ponto
mais alto Jebel ech Chambi 1.544 m. E o clima é temperados
no norte com invernos suaves e chuvosos e verões quentes e
secos; deserto nas.

Habitantes de Tunísia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Tunísia. O número é: 11,403,800 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
Árabe 98%, 1% europeu, judeus e outros 1%. Quais são os
idiomas em Tunísia? árabe (oficial, uma das línguas do
comércio), francês (comércio), Berber (Tamazight). E as
religiões: Muçulmanos (oficiais, sunitas) 99,1%, outros (inclui



cristãos, judeus, muçulmanos xiitas e bahá'ís) 1%. Quantos
anos as pessoas estão em média? 31.6 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 75.7 ano. Onde
as pessoas vivem em Tunísia? Aqui: maioria esmagadora da
população está localizada na metade norte do país ; O sul
permanece em grande parte subpopulado. As principais áreas
urbanas de Tunísia são: Tunes (capital) 1,993 milhões (2015).

Governo e Economia de Tunísia
A cidade de Tunísia é Tunis e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 24 governorais (wilayat, singular - wilayah); Beja (Bajah),
Ben Arous (Bin 'Arus), Bizerte (Banzart), Gabes (Qabis),
Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah), Kairouan (Al
Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili), Kef (Al
Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba
(Manubah), Medenine (Madanin), Monastir (Al Munastir),
Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bouzid (Sidi Bu Zayd),
Siliana (Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur
(Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan). Em relação à economia
de Tunísia, produtos industriais importantes são petróleo,
mineração (particularmente fosfato, minério de ferro), turismo,
têxteis, calçados, agronegócios, bebidas. Produtos agrícolas
importantes são Azeitonas, azeite, grãos, tomates, citrinos,
beterrabas açucaradas, tâmaras, amêndoas; carne bovina,
produtos lácteos. As commodities de exportação mais
importantes são vestuário, produtos semi-acabados e têxteis,



produtos agrícolas, produtos mecânicos, fosfatos e produtos
químicos, hidrocarbonetos, equipamentos elétricos e os
parceiros de exportação mais importantes são França 30,1%,
Itália 19,3%, Alemanha 10,7%, Espanha 5,2%, Líbia 4,3%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
têxteis, máquinas e equipamentos, hidrocarbonetos, produtos
químicos, alimentos e os parceiros de importação mais
importantes são França 18%, Itália 14,8%, China 8%,
Alemanha 7,3%, Espanha 4,3%, Argélia 4,1% (2016). Quão
rico é Tunísia e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $12,000 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 15.5% (2010 estimativa).

Mapa de Tunísia
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Turquia

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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visão geral e o mapa detalhado de Turquia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Turquia aqui:
 

Turquia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Turquia? Vamos começar

com isso: A Turquia moderna foi fundada em 1923 a partir dos
restos do derrotado Império Otomano pelo heroi nacional
Mustafa Kemal, que mais tarde foi homenageado com o título
de Ataturk ou "Pai dos turcos". Sob sua liderança, o país
adotou reformas sociais, jurídicas e políticas radicais. Após um
período de regra de partido único, uma experiência com a
política multipartidária levou à vitória eleitoral de 1950 do
Partido Democrata da oposição e à transferência pacífica do
poder. Desde então, os partidos políticos turcos se
multiplicaram, mas a democracia foi fraturada por períodos de
instabilidade e golpes militares (1960, 1971, 1980), que, em
cada caso, acabaram resultando em um retorno do poder
político formal aos civis. Em 1997, os militares novamente
ajudaram a engenhar a expulsão - popularmente apelidado de
"golpe pós-moderno" - do governo então islâmico. Uma
tentativa de golpe foi feita em julho de 2016 por uma facção
das Forças Armadas turcas. A Turquia interveio militarmente
em Chipre em 1974 para evitar uma aquisição da Ilha na
Grécia e, desde então, atuou como Estado padroeiro da
"República Turca do Norte de Chipre", que só a Turquia
reconhece. Uma insurgência separatista iniciada em 1984 pelo



Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma
organização terrorista designada pelos EUA, dominou a
atenção das forças de segurança turcas e reivindicou mais de
40 mil vidas. Em 2013, o governo turco e o PKK realizaram
negociações com o objetivo de acabar com a violência, por
mais intensos que se recomeçassem em 2015. A Turquia se
juntou à ONU em 1945 e, em 1952, tornou-se membro da
OTAN. Em 1963, o Peru tornou-se membro associado da
Comunidade Europeia; começou negociações de adesão com a
UE em 2005. Durante a última década, As reformas
econômicas, juntamente com algumas reformas políticas,
contribuíram para uma economia em crescimento, embora o
crescimento econômico tenha se desacelerado nos últimos
anos. A partir de 2015 e até 2016, a Turquia testemunhou um
aumento na violência terrorista, incluindo ataques importantes
em Ancara, Istambul e em toda a região predominantemente
curda do sudeste da Turquia. Em 15 de julho de 2016,
elementos das forças armadas turcas tentaram um golpe que
acabou por falhar após uma ampla resistência popular. Mais de
240 pessoas foram mortas e mais de 2.000 feridos quando
cidadãos turcos tomaram as ruas em massa para enfrentar as
forças golpistas. Em resposta, as autoridades do governo turco
prenderam, suspenderam ou demitiram mais de 100 mil
funcionários de segurança, jornalistas, juízes, acadêmicos e
funcionários públicos devido à sua alegada conexão com a
tentativa de golpe. O governo acusou seguidores de um
movimento religioso e social transnacional islâmico por
supostamente instigar o golpe falido e designa os seguidores



como terroristas. Após o fracassado golpe, o governo turco
instituiu um Estado de Emergência em julho de 2016 que foi
prorrogado até julho de 2017. O governo turco realizou um
referendo em 16 de abril de 2017 que, quando implementado,
mudará o território turco de um sistema parlamentar para um
sistema presidencial.

Geografia de Turquia

Onde no globo é Turquia? A
localização deste país é Europa do Sudeste e Ásia do Sudoeste
(a parte da Turquia a oeste do Bósforo é geograficamente parte
da Europa), na fronteira com o Mar Negro, entre a Bulgária e a
Geórgia, e na fronteira com o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo,
entre a Grécia e a Síria. A área total de Turquia é 783,562 km2,
da qual 769,632 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: platô central interio alto (Anatólia); planície costeira
estreita; várias cordilheiras. O ponto mais baixo de Turquia é
Mar Mediterrâneo 0 m, o ponto mais alto Monte Ararat 5.137
m. E o clima é temperados; Verões quentes e secos com
invernos suaves e úmidos; mais severo no.

Habitantes de Turquia



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Turquia. O número é: 80,845,215 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora
aqui? turco 70-75%, curdo 19%, outras minorias 7-12 %
(2016 est.). Quais são os idiomas em Turquia? Turco (oficial),
curdo, outras línguas minoritárias. E as religiões: Muçulmano
99,8% (principalmente sunitas), outros 0,2% (principalmente
cristãos e judeus). Quantos anos as pessoas estão em média?
30.9 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 75 ano. Onde as pessoas vivem em Turquia?
Aqui: A área mais densamente povoada é encontrada em torno
do Bósforo no noroeste, onde 20% da população vive em
Istambul; Com exceção de Ancara, os centros urbanos
permanecem pequenos e espalhados por todo o interior da
Anatólia; existe um padrão geral de desenvolvimento periférico,
particularmente ao longo da costa do mar Egeu no oeste, e os
sistemas do rio Tigre e Eufrates no sudeste de. As principais
áreas urbanas de Turquia são: Istambul 14.164 milhões; Ancara
(capital) 4,75 milhões; Izmir 3,04 milhões; Bursa 1,923
milhões; Adana 1,83 milhões; Gaziantep 1,528 milhões (2015).

Governo e Economia de Turquia
A cidade de Turquia é Ankara e o governo tipo república

parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas
- 81 províncias (iller, singular - ili); Adana, Adiyaman,
Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya,
Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt,



Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,
Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan,
Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari,
Hatay, Igdir, Isparta, Istambul, Izmir (Smyrna),
Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kayseri, Kilis, Kirikkale , Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya,
Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus,
Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun,
Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat , Trabzon
(Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak,.
Em relação à economia de Turquia, produtos industriais
importantes são têxteis de gado , processamento de alimentos,
automóveis, eletrônicos, mineração (carvão, cromato, cobre,
boro), aço, petróleo, construção, madeira, papel. Produtos
agrícolas importantes são Tabaco, algodão, grãos, azeitonas,
beterraba açucarada, avelãs, legumes, citros;. As commodities
de exportação mais importantes são vestuário, gêneros
alimentícios, têxteis, metalurgia, equipamentos de transporte e
os parceiros de exportação mais importantes são Alemanha 9.8
%, Reino Unido 8,2%, Iraque 5,4%, Itália 5,3%, EUA 4,7%,
França 4,2% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas, produtos químicos, produtos semi-
acabados, combustíveis, equipamentos de transporte e os
parceiros de importação mais importantes são China 12,8%,
Alemanha 10,8%, Rússia 7,6%, EUA 5,5%, Itália 5,2%
(2016). Quão rico é Turquia e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$26,500 (2017 estimativa). Isso significa que os padrões de



vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 21.9% (2015 estimativa).

Mapa de Turquia
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Turquemenistão

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Turquemenistão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
mapa de visão geral e o mapa detalhado de Turquemenistão.
Mas vamos começar com a bandeira de país Turquemenistão
aqui:
 

Turquemenistão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Turquemenistão? Vamos

começar com isso: O atual Turcomenistão cobre o território
que esteve na encruzilhada das civilizações há séculos. A área
foi governada na antiguidade por vários impérios persas, e foi

http://mapsguides.com/


conquistada por Alexandre o Grande, exércitos muçulmanos,
Mongóis, guerreiros turcos e, eventualmente, os russos. Na
época medieval, Merv (localizado na atual província de Maria)
foi uma das grandes cidades do mundo islâmico e uma parada
importante na Estrada da Seda. Anexado pela Rússia no final
dos anos 1800, o Turquemenistão logo apareceu de forma
proeminente no movimento antibolchevique na Ásia Central.
Em 1924, o Turcomenistão tornou-se uma república soviética;
alcançou a independência após a dissolução da URSS em
1991. As extensas reservas de hidrocarbonetos / gás natural,
que ainda não foram totalmente exploradas, começaram a
transformar o país. O Governo do Turquemenistão está se
movendo para expandir seus projetos de extração e entrega e
tentou diversificar suas rotas de exportação de gás além da
rede de gasodutos da Rússia. Em 2010, novos oleodutos de
exportação de gás que transportam gás turcomano para a
China e para o norte do Irã começaram a operar, efetivamente
encerrando o monopólio russo sobre as exportações de gás
turcomano. Em 2016, a Rússia e o Irã interromperam a compra
de gás do Turquemenistão, tornando a China o único
comprador do gás turcomano. O Presidente da Vida,
Saparmurat Nyyazow, morreu em dezembro de 2006 e o 
Turcomenistão realizou sua primeira eleição presidencial multi-
candidato em fevereiro de 2007. Gurbanguly
Berdimuhamedow, vice-presidente do gabinete em Nyyazow,
emergiu como o novo presidente do país. Ele foi reeleito em
2012 e novamente em 2017 com mais de 97% dos votos em
ambos os casos, em eleições amplamente consideradas



antidemocráticas.
Geografia de Turquemenistão

Onde no globo é Turquemenistão? A
localização deste país é Ásia Central, na fronteira com o Mar
Cáspio, entre o Irã e o Cazaquistão. A área total de
Turquemenistão é 488,100 km2, da qual 469,930 km2 é terra.
Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: de areia plana e
arenosa com dunas subindo para montanhas no sul; baixas
montanhas ao longo da fronteira com o Irã; faz fronteira com o
mar Cáspio a oeste. O ponto mais baixo de Turquemenistão é
Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli é um lago no
norte do Turquemenistão com um nível de água que flutua
acima e abaixo da elevação de Vpadina Akchanaya, o lago
caiu tão baixo quanto -110 m), o ponto mais alto Gora
Ayribaba 3.139 m. E o clima é deserto subtropical deserto.

Habitantes de Turquemenistão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Turquemenistão. O número é: 5,351,277 (7/2017 estimativa).
Portanto, esta não é uma população muito grande. Quem mora
aqui? Turcomano 85%, Uzbeque 5%, Russo 4%, outros 6%



(2003). Quais são os idiomas em Turquemenistão? Turcomano
(oficial) 72%, 12% russo, Uzbeque 9%, outros 7%. E as
religiões: Muçulmanos 89%, Ortodoxo Oriental 9 %,
desconhecido 2%. Quantos anos as pessoas estão em média?
27.9 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana
- então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a
metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 70.4 ano. Onde as pessoas vivem em
Turquemenistão? Aqui: as áreas mais densamente povoadas
são os oásis do sul, leste e nordeste; aproximadamente 50% da
população vive em torno da capital de Ashgabat. As principais
áreas urbanas de Turquemenistão são: Ashgabat (capital)
746,000 (2015).

Governo e Economia de Turquemenistão
A cidade de Turquemenistão é Ashgabat (Ashkhabad) e o

governo tipo república presidencial; autoritário. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 5 províncias (welayatlar,
singular - welayat) e 1 cidade independente: Ahal Welayaty
(Anew), Ashgabat, Balkan Welayaty (Balkanabat), Dasoguz
Welayaty, Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary Welayaty,. Em
relação à economia de Turquemenistão, produtos industriais
importantes são gás natural, petróleo, produtos petrolíferos,
têxteis, processamento de alimentos. Produtos agrícolas
importantes são Algodão, grãos, melões; gado. As
commodities de exportação mais importantes são de gás,
petróleo bruto, produtos petroquímicos, têxteis, algodão fibe e
os parceiros de exportação mais importantes são China 70%,
Turquia 5,3%, Itália 5,3%, Afeganistão 4,5%, Rússia 4,1%



(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos, produtos químicos, gêneros
alimentícios e os parceiros de importação mais importantes são
Turquia 26,4%, Rússia 10,5%, Japão 8,6%, Alemanha 8,2%,
Coréia do Sul 7,8%, China 7,2%, Itália 5,2% (2016). Quão
rico é Turquemenistão e quão rico são as pessoas neste país?
O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$18,700 (2017 estimativa). Isso é muito bom. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 0.2% (2012 estimativa).

Mapa de Turquemenistão
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Mas vamos começar com a bandeira de país Turks e Caicos
aqui:
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Turks e Caicos - Visão geral:
O que você deve saber sobre Turks e Caicos? Vamos

começar com isso: As ilhas fizeram parte da colônia jamaicana
do Reino Unido até 1962, quando assumiram o status de uma
colônia de coroa separada sobre a independência da Jamaica.
O governador das Bahamas supervisionou os assuntos de 1965
a 1973. Com a independência das Bahamas, as ilhas
receberam um governador separado em 1973. Embora a
independência tenha sido acordada em 1982, a política foi
revertida e as ilhas continuam sendo um território ultramarino
britânico. A ilha de Grand Turk sofreu grandes danos pelo
furacão Maria em 22 de setembro de 2017, resultando em
perda de poder e comunicações, bem como danos à habitação
e às empresas.

Geografia de Turks e Caicos

Onde no globo é Turks e Caicos? A
localização deste país é dois grupos de ilhas no Oceano
Atlântico Norte, ao sudeste das Bahamas, ao norte do Haiti. A
área total de Turks e Caicos é 948 km2, da qual 948 km2 é
terra. Então este é um país pequeno. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: calcário baixo e



plano; pântanos extensivos e manguezais. O ponto mais baixo
de Turks e Caicos é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto
Blue Hill em Providenciales e Flamingo Hill em East Caicos 48
m de. E o clima é tropicais; marinho; moderado pelos ventos
alísios; ensolarado e relativamente seco.

Habitantes de Turks e Caicos
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Turks e Caicos. O número é: 52,570 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
preto 87,6%, branco 7,9%, misto 2,5%, índio indiano 1,3%,
outros 0,7% (2006). Quais são os idiomas em Turks e Caicos?
inglês (oficial ). E as religiões: Protestante 72,8% (Batista
35,8%, Igreja de Deus 11,7%, Anglicano 10%, Metodista
9,3%, Adventista do Sétimo Dia 6%), Católica Romana
11,4%, Testemunhas de Jeová 1,8%, outros 14%. Quantos
anos as pessoas estão em média? 33.3 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 80 ano. Onde as
pessoas vivem em Turks e Caicos? Aqui: oito das trinta ilhas
estão habitadas; A ilha de Providenciales é a mais populosa,
mas a mais densamente povoada é Grand Turk. As principais
áreas urbanas de Turks e Caicos são: Grand TURK (capital)
5.000 (2014).

Governo e Economia de Turks e Caicos
A cidade de Turks e Caicos é Grand Turk (Cockburn

Town) e o governo tipo democracia parlamentar (House of



Assembly); território ultramarino autárquico do Reino Unido.
Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - nenhum
(território ultramarino do Reino Unido). Em relação à economia
de Turks e Caicos, produtos industriais importantes são turismo
de peixe , serviços financeiros offshore. Produtos agrícolas
importantes são Milho, feijão, mandioca (mandioca, tapioca),
frutas cítricas;. As commodities de exportação mais importantes
são lagosta, conch seca e fresca, conchas de concha e os
parceiros de exportação mais importantes são desconhecido.
As commodities de importação mais importantes são Alimentos
e bebidas, tabaco, roupas, manufaturas, materiais de
construção e os parceiros de importação mais importantes são
desconhecido. Quão rico é Turks e Caicos e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $29,100 (2007 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: desconhecido%.

Mapa de Turks e Caicos
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com a bandeira de país Tuvalu aqui:
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Tuvalu - Visão geral:
O que você deve saber sobre Tuvalu? Vamos começar com

isso: Em 1974, as diferenças étnicas na colônia britânica das
Ilhas Gilbert e Ellice fizeram com que os polinésios das Ilhas de
Ellice votassem pela separação dos micronésios das ilhas
Gilbert. No ano seguinte, as ilhas Ellice se tornaram a colônia
britânica separada de Tuvalu. A independência foi concedida
em 1978. Em 2000, Tuvalu negociou um contrato arrendando
seu nome de domínio da Internet ".tv" por US $ 50 milhões em
royalties ao longo de um período de 12 anos. O acordo foi
posteriormente renegociado, mas os detalhes não foram
divulgados.

Geografia de Tuvalu

Onde no globo é Tuvalu? A
localização deste país é Oceania, grupo insular composto por
nove atóis de coral no Oceano Pacífico do Sul, a meio caminho
do Havaí até a Austrália. A área total de Tuvalu é 26 km2, da
qual 26 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma: atóis de
coral baixos e estreitos. O ponto mais baixo de Tuvalu é
Oceano Pacífico 0 m, o ponto mais alto local sem nome 5 m
de. E o clima é tropical; moderado pelos ventos alísmos do



leste (março a novembro); Ventos do oeste e chuva forte
(novembro a março).

Habitantes de Tuvalu
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Tuvalu. O número é: 11,052 (7/2017 estimativa). Então, muitas
pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Polinésio 96%,
Micronésico 4%. Quais são os idiomas em Tuvalu? Tuvaluano
(oficial), Inglês (oficial), Samoano, Kiribati (na ilha de Nui). E
as religiões: Protestante 98,4% (Igreja de Tuvalu
(Congregacionalista) 97%, Adventista do Sétimo Dia 1,4%),
Baha 'i 1%, outros 0,6%. Quantos anos as pessoas estão em
média? 25.7 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 66.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Tuvalu? Aqui: mais de metade da população reside no atol de
Funafuti. As principais áreas urbanas de Tuvalu são: Funafuti
(capital) 6.000 (2014).

Governo e Economia de Tuvalu
A cidade de Tuvalu é Funafuti; nota - a capital é um atol de

cerca de 29 ilhotas; escritórios administrativos estão em Vaiaku
Village em Fongafale Islet e o governo tipo Democracia
parlamentar (Câmara da Assembleia) sob uma monarquia
constitucional; um Commonwealth. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 7 conselhos de ilhas e 1 conselho
municipal; Ranurões de Funafuti, Nanumaga, Nanumea, Niutao,
Nui, Nukufetau, Nukulaelae, Vaitupu. Em relação à economia



de Tuvalu, produtos industriais importantes são pesca de peixe.
Produtos agrícolas importantes são Cocos;. As commodities de
exportação mais importantes são copra, peixe e os parceiros
de exportação mais importantes são Bósnia e Herzegovina
24,8%, Singapura 18,8%, Nigéria 17,3%, Fiji 14,5%, US 6%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
alimentos, animais, combustíveis minerais, maquinário, produtos
manufaturados e os parceiros de importação mais importantes
são Singapura 51,3%, 9,9% NZ, Austrália 8,6%, US 6,8%,
Japão 6,1%, Fiji 5,9% (2016). Quão rico é Tuvalu e quão rico
são as pessoas neste país? O número mais importante aqui é
PIB per capita (PPP): $3,800 (2017 estimativa). Este é um
número muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa
Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado em
relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 26.3% (2010 estimativa).

Mapa de Tuvalu
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Uganda - Visão geral:
O que você deve saber sobre Uganda? Vamos começar

com isso: As fronteiras coloniais criadas pela Grã-Bretanha
para delimitar o Uganda agruparam uma grande variedade de
grupos étnicos com diferentes sistemas e culturas políticas.
Essas diferenças complicaram o estabelecimento de uma
comunidade política trabalhadora após a independência em
1962. O regime ditatorial de Idi AMIN (1971-79) foi
responsável pelas mortes de cerca de 300 mil opositores;
guerra de guerrilha e abusos de direitos humanos sob Milton
Obote (1980-85) reivindicaram pelo menos mais 100 mil vidas.
A regra de Yoweri Museveni desde 1986 trouxe estabilidade
relativa e crescimento econômico para o Uganda. Um
referendo constitucional em 2005 cancelou uma proibição de
19 anos sobre a política multipartidária. Em dezembro de 2017,
o parlamento aprovou a remoção dos limites de idade
presidencial.

Geografia de Uganda

Onde no globo é Uganda? A



localização deste país é África Centro-Oriental, a oeste do
Quênia, a leste da República Democrática do Congo. A área
total de Uganda é 241,038 km2, da qual 197,100 km2 é terra.
Então este não é um país grande. Como podemos descrever o
terreno do país? Desta forma: principalmente planalto com
borda de montanhas. O ponto mais baixo de Uganda é Albert
Nile 614 m, o ponto mais alto Margherita Peak no Monte
Stanley 5.110 m de. E o clima é tropical; geralmente chuvoso
com duas estações secas (dezembro a fevereiro, junho a
agosto); semi-árido no nordeste,.

Habitantes de Uganda
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Uganda. O número é: 39,570,125. Então, muitas pessoas
moram aqui. Quem mora aqui? Baganda 16,5%, Banyankole
9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga 7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%,
Bagisu 4,9%, Acholi 4,4%, Lugbara 3,3%, outros 32,1%
(2014 est.). Quais são os idiomas em Uganda? Inglês (língua
nacional oficial, ensinado em escolas de ensino médio, usado
em tribunais de direito e pela maioria dos jornais e algumas
transmissões de rádio), Ganda ou Luganda (o mais utilizado nas
línguas do Níger-Congo, preferido para as publicações em
língua nativa na capital e pode ser ministrado na escola), Outras
línguas nigero-congoluanas, línguas nilo-saharianas, swahili,
árabe. E as religiões: Protestante 45,1% (anglicanos 32,0%,
Pentecostal / Nascido de novo / evangélico 11,1%, adventista
do sétimo dia 1,7%, batista .3%), católico romano 39,3%,
muçulmanos 13,7 %, outros 1,6%, nenhum 0,2% (2014 est.).



Quantos anos as pessoas estão em média? 15.8 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 55.9 ano.
Onde as pessoas vivem em Uganda? Aqui: a densidade
populacional é relativamente alta em comparação com outras
nações africanas; a maioria da população está concentrada nas
partes central e sul do país, particularmente ao longo das
margens do Lago Victoria e do Lago Albert; O nordeste é o
menos povoado. As principais áreas urbanas de Uganda são:
Kampala (capital) 1.936 milhões (2015).

Governo e Economia de Uganda
A cidade de Uganda é Kampala e o governo tipo republica

presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 121 distritos e 1 cidade capital; Abim,
Adjumani, Agago, Alebtong, Amolatar, Amudat, Amuria,
Amuru, Apac, Arua, Budaka, Bududa, Bugiri, Buhweju,
Buikwe, Bukedea, Bukomansimbi, Bukwa, Bulambuli, Buliisa,
Bundibugyo, Bunyangabu, Bushenyi, Busia, Butaleja, Kampala,
Kabarole, Kaberamaido, Kagadi, Kakumiro, Kalangala,
Kaliro, Kalungu, Kampala, Kamuli, Kamwenge, Kanungu,
Kalungal, Kaluval, Kaluval, Kaluval, Kaluval, Kunkala,
Kapchorwa, Kasese, Katakwi, Kayunga, Kibaale, Kiboga,
Kibuku, Kiruhura, Kiryandongo, Kisoro, Kitgum, Koboko,
Kole, Kotido, Kumi, Kween, Kyankwanzi, Kyegegwa,
Kyenjojo, Kyotera, Lamwo, Lira, Luuka, Luwero, Lwengo,
Lyantonde, Manafwa, Maracha, Masaka, Masindi, Mayuge,
Mbale, Mbarara, Mitooma, Mityana, Moroto, Moyo, Mpigi,



Mubende, Mukono, Nakapiripirit, Nakaseke, Nakasongola,
Namayingo,. Em relação à economia de Uganda, produtos
industriais importantes são processamento de açúcar de peixe ,
fabricação de cerveja, tabaco, têxteis de algodão; cimento,
produção de aço. Produtos agrícolas importantes são Café,
chá, algodão, tabaco, mandioca, maçã, tapioca, batatas, milho,
milheto, legumes , cortar flores; carne de bovino, carne de
cabra, leite, aves e. As commodities de exportação mais
importantes são café, peixe e produtos à base de peixe, chá,
algodão, flores, produtos hortícolas; ouro e os parceiros de
exportação mais importantes são Quénia 20,9%, Emirados
Árabes Unidos 11,2%, Ruanda 9,5%, República Democrática
do Congo 8,9%, Itália 4,5% (2016). As commodities de
importação mais importantes são equipamentos de capital,
veículos, petróleo, suprimentos médicos; cereais e os parceiros
de importação mais importantes são China 17,9%, Índia
17,2%, Emirados Árabes Unidos 9,5%, Quênia 9,2%, Japão
5,2%, África do Sul 4,5%, Arábia Saudita 4,4% (2016). Quão
rico é Uganda e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,400
(2017 estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 19.7% (2013 estimativa).

Mapa de Uganda
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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Ucrânia. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Ucrânia. Mas vamos
começar com a bandeira de país Ucrânia aqui:
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Ucrânia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ucrânia? Vamos começar

com isso: A Ucrânia foi o centro do primeiro estado eslavo
oriental, a Rus Kyivan, que durante os séculos 10 e 11 foi o
maior e mais poderoso estado da Europa. Enfraquecido por
brigas internas e invasões mongóis, a Rus de Kyivan foi
incorporada no Grão-Ducado da Lituânia e, eventualmente, na
Commonwealth polonesa-lituana. O legado cultural e religioso
da Rus de Kyivan estabeleceu as bases para o nacionalismo
ucraniano através dos séculos seguintes. Um novo estado
ucraniano, o Cossack Hetmanate, foi estabelecido no meio do
século 17 após uma revolta contra os poloneses. Apesar da
contínua pressão moscovita, o Hetmanate conseguiu
permanecer autônomo por mais de 100 anos. Durante a última
parte do século 18, o território etnográfico ucraniano foi
absorvido pelo Império Russo. Após o colapso da Rússia
czarista em 1917, A Ucrânia alcançou um período de
independência de curta duração (1917-20), mas foi
reconquistado e suportou uma brutal regra soviética que criou
duas fome forçada (1921-22 e 1932-33) em que mais de 8
milhões morreram. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos
alemães e soviéticos foram responsáveis por 7 a 8 milhões de
mortes. Embora a Ucrânia tenha alcançado a independência em
1991 com a dissolução da URSS, a democracia e a
prosperidade permaneceram difíceis, já que o legado do



controle estatal e a corrupção endêmica paralisaram os
esforços de reforma econômica, privatização e liberdades civis.
Um protesto pacifico em massa chamado "Revolução da
Laranja" nos últimos meses de 2004 forçou as autoridades a
revogar as eleições presidenciais fraudulentas e a permitir uma
nova votação monitorada internacionalmente que arrasou o
poder de uma ardósia reformista sob Viktor Yushchenko. As
subseqüentes disputas internas no campo de Yushchenko
permitiram que seu rival Viktor Yanukovych realizasse um
retorno nas eleições parlamentares (Rada), se tornasse o
primeiro-ministro em agosto de 2006 e fosse eleito presidente
em fevereiro de 2010. Em outubro de 2012, a Ucrânia realizou
eleições Rada amplamente criticadas por Observadores
ocidentais como defeituosos devido ao uso de recursos
governamentais para favorecer candidatos do partido no poder,
interferência no acesso à mídia e assédio de candidatos da
oposição. O retorno do presidente Yanukovych a um acordo
comercial e de cooperação com a UE em novembro de 2013 -
em favor de laços econômicos mais estreitos com a Rússia - eo
uso subsequente da força contra estudantes, ativistas da
sociedade civil e outros civis a favor do acordo levou a um
acordo de três anos, mês de ocupação de protestos da praça
central de Kiev. O governo' O uso da violência para romper o
campo de protesto em fevereiro de 2014 levou a todas as
batalhas acaloradas, dezenas de mortes, condenação
internacional e a partida abrupta do presidente para a Rússia.
Novas eleições na primavera permitiram que o presidente pró-
Oeste, Petro Poroshenko, assumisse o cargo em 7 de junho de



2014. Pouco depois da partida de Yanukovych no final de
fevereiro de 2014, o presidente russo Putin ordenou a invasão
da península da Criméia da Ucrânia, alegando que a ação era
proteger os russos étnicos que viviam lá. Duas semanas depois,
realizou-se um "referendo" sobre a integração da Criméia na
Federação Russa. O "referendo" foi condenado como ilegítimo
pelo governo ucraniano, a UE, os EUA e a Assembléia Geral
da ONU (AGNU). Em resposta à suposta anexação da Rússia
da Crimeia, 100 membros da ONU aprovaram a resolução
68/262 da UNGA, rejeitando o "referendo" como sem
fundamento e inválidos e confirmando a soberania, a
independência política, a unidade e a integridade territorial da
Ucrânia. A Rússia também continua a fornecer os chamados
separatistas em duas províncias orientais da Ucrânia com mão-
de-obra, financiamento e material, resultando em um conflito
armado com o governo ucraniano. Representantes da Ucrânia,
Rússia e as repúblicas separatistas não reconhecidas assinaram
o Protocolo de Minsk e Memorando em setembro de 2014
para encerrar o conflito. No entanto, este acordo não
conseguiu parar a luta. Em uma tentativa renovada de aliviar os
confrontos em curso, líderes da Ucrânia, Rússia, França e
Alemanha negociaram um pacote de medidas de
acompanhamento em fevereiro de 2015 para implementar os
Acordos de Minsk. Representantes da Ucrânia, Rússia, e a
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa
também se reúnem regularmente para facilitar a implementação
do acordo de paz. Mais de 33 mil civis foram mortos ou feridos
na luta resultante da agressão russa no leste da Ucrânia.



Geografia de Ucrânia

Onde no globo é Ucrânia? A
localização deste país é Europa Oriental, na fronteira com o
Mar Negro, entre a Polónia, Roménia, Moldávia e no oeste e
Rússia no leste. A área total de Ucrânia é 603,550 km2, da
qual 579,330 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: planícies do sul, principalmente férteis (estepes) e
planaltos, com montanhas encontradas apenas no oeste (os
Cárpatos) ou no extremo sul da Península da Crimeia. O ponto
mais baixo de Ucrânia é do Mar Negro 0 m, o ponto mais alto
Hora Hoverla 2.061 m. E o clima é temperado continental;
Mediterrâneo apenas na costa do sul da Criméia; precipitação
desproporcionalmente distribuída, maior no oeste e norte,
menor no leste e sudeste; os invernos variam de fresco ao longo
do Mar Negro até o frio mais para o interior; Verões quentes
em toda a parte do país, quentes nas.

Habitantes de Ucrânia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Ucrânia. O número é: 44,033,874 (7/2017 estimativa). Então,



muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Ucraniano
77,8%, russo 17,3%, bielorrusso 0,6%, moldavo 0,5%,
Tártaro da Crimea 0,5% , Búlgaro 0,4%, húngaro 0,3%,
romeno 0,3%, polonês 0,3%, judeus 0,2%, outros 1,8% (2001
est.). Quais são os idiomas em Ucrânia? Ucraniano (oficial)
67,5%, russo (língua regional) 29,6%, e (incluindo pequeno
Tártaro da Crimeia -, minorias moldavas / romenas e húngaras)
2,9% (2001 est.). E as religiões: Ortodoxo (incluindo ucraniano
ortodoxo ortodoxo (UAOC), ucraniano ortodoxo - Kyiv
Patriarcado (UOC-KP), ucraniano ortodoxo - patriarcado de
Moscou (UOC-MP)), ucraniano grega católica, católica
romana, protestante, muçulmana, judaica. Quantos anos as
pessoas estão em média? 40.6 ano. Temos que acrescentar que
esse número é a mediana - então, metade das pessoas é mais
velha do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa
de vida (no nascimento)? Isto: 72.1 ano. Onde as pessoas
vivem em Ucrânia? Aqui: Assentamento mais denso nas regiões
leste (Donbas) e ocidentais; concentrações notáveis nas
principais áreas urbanas de Kiev, Kharkiv, Donets'k,
Dnipropetrovs'k e Odesa. As principais áreas urbanas de
Ucrânia são: KYIV (capital) 2.942 milhões; Kharkiv 1.441
milhões; Odesa 1,01 milhão; Dipipetrovsk 957,000; Donetsk
934,000; Zaporizhzhya 753,000 (2015).

Governo e Economia de Ucrânia
A cidade de Ucrânia é Kyiv (Kiev) e o governo tipo

república semi-presidencial. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 24 províncias (oblasti, singular -
oblast '), 1 república autônoma (avtonomna respublika) e 2



municípios (mista, singular - misto) com status de oblast;
Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Crimea ou Avtonomna
Respublika Krym (Simferopol '), Dnipropetrovs'k (Dnipro),
Donetsk, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy,
Kirovohrad (Kropyvnyts'kyy), Kyiv, Kyiv, Luhansk, L'viv,
Mykolayiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sevastopol ', Sumy,
Ternopil', Vinnytsya, Volyn '(Luts'k), Zakarpattya (Uzhhorod),
Zaporizhzhya, Zhytomy,. Em relação à economia de Ucrânia,
produtos industriais importantes são carvão leiteiro , energia
elétrica, metais ferrosos e não ferrosos, máquinas e
equipamentos de transporte, produtos químicos,
processamento de alimentos. Produtos agrícolas importantes
são grãos, beterrabas de açúcar, sementes de girassol, vegetais;
carne bovina,. As commodities de exportação mais importantes
são metais ferrosos e não ferrosos, combustíveis e produtos
petrolíferos, produtos químicos, máquinas e equipamentos de
transporte, gêneros alimentícios e os parceiros de exportação
mais importantes são Rússia 9,9% Egito 6,2%, Polônia 6,1%,
Turquia 5,7%, Itália 5,3%, Índia 5,2%, China 5,1% (2016). As
commodities de importação mais importantes são energia,
máquinas e equipamentos, produtos químicos e os parceiros de
importação mais importantes são Rússia 13,1%, China 12%,
Alemanha 11%, Bielorrússia 7,1% Polônia 6,9%, US 4,3%
(2016). Quão rico é Ucrânia e quão rico são as pessoas neste
país? O número mais importante aqui é PIB per capita (PPP):
$8,700 (2017 estimativa). Este é um número bastante baixo.
Vamos acrescentar que isso significa Produto interno bruto por
pessoa, que é recalculado em relação ao custo relativo de bens



e serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 24.1% (2010 estimativa).

Mapa de Ucrânia
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Emirados Árabes Unidos

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Emirados Árabes Unidos. Incluídas são estatísticas
selecionadas, um mapa de visão geral e o mapa detalhado de
Emirados Árabes Unidos. Mas vamos começar com a bandeira
de país Emirados Árabes Unidos aqui:
 

Emirados Árabes Unidos - Visão geral:
O que você deve saber sobre Emirados Árabes Unidos?

Vamos começar com isso: Os Estados Truciais da costa do
Golfo Pérsico concederam o controle britânico de sua defesa e
assuntos externos em tratados do século XIX. Em 1971, seis
desses estados - Abu Dhabi, 'Ajman, Al Fujayrah, Ash
Shariqah, Dubayy e Umm al Qaywayn - fundaram-se para

http://mapsguides.com/


formar os Emirados Árabes Unidos (EAU). Eles foram
juntados em 1972 por Ra's al Khaymah. O PIB per capita dos
Emirados Árabes Unidos é parecido com os dos principais
países da Europa Ocidental. Durante mais de três décadas, o
petróleo e as finanças globais impulsionaram a economia dos
Emirados Árabes Unidos. No entanto, em 2008-09, a
confluência da queda dos preços do petróleo, o colapso dos
preços dos imóveis e a crise bancária internacional atingiram
especialmente os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados
Árabes Unidos evitaram essencialmente a agitação da "mola
árabe" vista em outro lugar no Oriente Médio em 2010-11 e,
em um esforço para conter agitações potenciais, o governo
anunciou um ano plurianual de US $ 1. Plano de investimento
em infra-estrutura de 6 bilhões de dólares para os emiratos do
norte mais pobres e defensores agressivos da reforma política.
Os EAU nos últimos anos desempenharam um papel vital nos
assuntos regionais. Além de doar bilhões de dólares em ajuda
econômica para ajudar a estabilizar o Egito, os Emirados
Árabes Unidos são membros de uma coalizão global liderada
pelos EUA para derrotar o Estado Islâmico no Iraque e Levant
(ISIL) e um parceiro de coalizão em um exército saudita
campanha para restaurar o governo do Iêmen.

Geografia de Emirados Árabes Unidos



Onde no globo é Emirados Árabes
Unidos? A localização deste país é Oriente Médio, que faz
fronteira com o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, entre Omã e
Arábia Saudita. A área total de Emirados Árabes Unidos é
83,600 km2, da qual 83,600 km2 é terra. Então este não é um
país grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: planícies orientais , planície costeira estéril que se
funde em dunas de areia ondulantes do vasto deserto;
montanhas no leste. O ponto mais baixo de Emirados Árabes
Unidos é Golfo Pérsico 0 m, o ponto mais alto Jabal Yibir
1,527 m de. E o clima é deserto; Mais frio nas.

Habitantes de Emirados Árabes Unidos
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Emirados Árabes Unidos. O número é: 6,072,475 (7/2017
estimativa). Portanto, esta não é uma população muito grande.
Quem mora aqui? Emirati 11,6%, sul-asiático 59,4% (inclui
indiano 38,2%, Bangladesh 9,5%, paquistanês 9,4% , outros
2,3%), egípcio 10,2%, Philippine 6,1%, outros 12,8% (2015
est.). Quais são os idiomas em Emirados Árabes Unidos?
Árabe (oficial), persa, inglês, hindu, urdu. E as religiões:
muçulmano (oficial) 76%, cristão 9%, outro (principalmente



hindu e budista, menos de 5% da população é composta por
Parsi, Baha'i, Druze, Sikh, Ahmadi Ismaili, Dawoodi Bohra
Muçulmanos e Judeus) 15%. Quantos anos as pessoas estão
em média? 30.3 ano. Temos que acrescentar que esse número
é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que
isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 77.7 ano. Onde as pessoas vivem em
Emirados Árabes Unidos? Aqui: População é fortemente
concentrada para o nordeste na Península de Musandam; os
três maiores emirados - Abu Dhabi, Dubai e Sharjah - são o lar
de quase 85% da população. As principais áreas urbanas de
Emirados Árabes Unidos são: Dubai 2.415 milhões; Sharjah
1,279 milhões; ABU Dhabi (capital) 1,145 milhões (2015).

Governo e Economia de Emirados Árabes Unidos
A cidade de Emirados Árabes Unidos é Abu Dhabi e o

governo tipo federação de monarquias. Vamos dar uma olhada
nas divisões administrativas - 7 emirados (imarat, singular -
imarah); Abu Zaby (Abu Dhabi), 'Ajman, Al Fujayrah, Ash
Shariqah (Sharjah), Dubayy (Dubai), Ra's al Khaymah, Umm al
Qaywayn,. Em relação à economia de Emirados Árabes
Unidos, produtos industriais importantes são petróleo de peixe
e produtos petroquímicos; pesca, alumínio, cimento,
fertilizantes, reparação de navios comerciais, materiais de
construção, artesanato, têxteis. Produtos agrícolas importantes
são datas, vegetais, melancias; aves, ovos, produtos lácteos;.
As commodities de exportação mais importantes são petróleo
bruto 45%, gás natural, reexportação, peixe seco, datas (2012
est.) e os parceiros de exportação mais importantes são Índia



9,9%, Irã 8,9 %, Japão 8,8%, Suíça 8,5%, Omã 5,4%, China
5,1% (2016). As commodities de importação mais importantes
são máquinas e equipamentos de transporte, produtos
químicos, alimentos e os parceiros de importação mais
importantes são China 7,4%, US 6,9%, Índia 6,8%, Alemanha
4,4% (2016). Quão rico é Emirados Árabes Unidos e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $68,200 (2017 estimativa). Isso
significa que as pessoas são ricas em média aqui. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 19.5% (2003 estimativa).

Mapa de Emirados Árabes Unidos
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Grã-Bretanha

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Grã-Bretanha. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Grã-Bretanha. Mas
vamos começar com a bandeira de país Grã-Bretanha aqui:
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Grã-Bretanha - Visão geral:
O que você deve saber sobre Grã-Bretanha? Vamos

começar com isso: O Reino Unido tem historicamente
desempenhado um papel de liderança no desenvolvimento da
democracia parlamentar e no avanço da literatura e da ciência.
No seu zênite no século XIX, o Império Britânico esticou um
quarto da superfície da Terra. A primeira metade do século 20
viu a força do Reino Unido seriamente esgotada em duas
guerras mundiais e a retirada da União Irlandesa da união. A
segunda metade testemunhou o desmantelamento do Império e
o Reino Unido se reconstruindo em uma nação européia
moderna e próspera. Como um dos cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança da ONU e um
membro fundador da OTAN e da Commonwealth, o Reino
Unido persegue uma abordagem global da política externa. O
Parlamento escocês, a Assembleia Nacional do País de Gales e
a Assembleia da Irlanda do Norte foram criados em 1998. O
Reino Unido tem sido um membro ativo da UE desde a sua
adesão em 1973, embora tenha escolhido permanecer fora da
União Económica e Monetária. No entanto, motivado em parte
pela frustração de uma burocracia remota em Bruxelas e
migração maciça para o país, os cidadãos do Reino Unido em
23 de junho de 2016 votaram em pouco para deixar a UE. O
Reino Unido e a UE estão atualmente negociando os termos da
retirada do Reino Unido e discutirão um quadro para seu
relacionamento futuro antes da partida programada do Reino



Unido do bloco em 29 de março de 2019.
Geografia de Grã-Bretanha

Onde no globo é Grã-Bretanha? A
localização deste país é Europa Ocidental, ilhas - incluindo o
norte do sexto da ilha da Irlanda - entre o Oceano Atlântico
Norte e o Mar do Norte; noroeste da França. A área total de
Grã-Bretanha é 243,610 km2, da qual 241,930 km2 é terra.
Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: principalmente por
colinas acidentadas e montanhas baixas; nível para planícies
ondulantes no leste e no sudeste. O ponto mais baixo de Grã-
Bretanha é The Fens -4 m, o ponto mais alto Ben Nevis 1.343
m de. E o clima é temperado; moderado pelos ventos
dominantes do sudoeste sobre a corrente do Atlântico Norte;
mais da metade dos dias estão cobertos.

Habitantes de Grã-Bretanha
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Grã-

Bretanha. O número é: 64,769,452 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Branco 87,2%,
preto / africano / caribe / preto britânico 3%, asiático / asiático



britânico: indiano 2,3%, asiático / asiático britânico: paquistanês
1,9%, misto 2%, outro 3,7% (2011 est.). Quais são os idiomas
em Grã-Bretanha? Inglês. E as religiões: Christian (inclui
anglicano, católico romano, presbiteriano, metodista) 59,5%,
muçulmano 4,4%, hindu 1,3%, outros 2%, não especificado
7,2%, nenhum 25,7% (2011 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 40.5 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 80.8 ano. Onde as pessoas vivem
em Grã-Bretanha? Aqui: o núcleo da população encontra-se
em e ao redor de Londres, com importantes clusters
encontrados no centro da Grã-Bretanha em torno de
Manchester e Liverpool, nas terras baixas de Scotish entre
Endinburgh e Glasgow, no sul do País de Gales e em torno de
Cardiff, e o extremo leste da Irlanda do Norte centrado em
Belfast. As principais áreas urbanas de Grã-Bretanha são:
London (capital ) 10,313 milhões; Manchester 2,646 milhões;
Birmingham 2,515 milhões; Glasgow 1.223 milhões;
Southampton / Portsmouth 882,000; Liverpool 870,000
(2015).

Governo e Economia de Grã-Bretanha
A cidade de Grã-Bretanha é Londres e o governo tipo

Monarquia constitucional parlamentar; um reino da
Commonwealth. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 27 municípios de duas camadas, 32 bairros de
Londres e 1 cidade de Londres ou Londres, 36 distritos
metropolitanos, 56 autoridades unitárias (incluindo 4 condados



de um único escalão). Em relação à economia de Grã-
Bretanha, produtos industriais importantes são máquinas-
ferramentas para peixes , equipamentos de energia elétrica,
equipamentos de automação, equipamentos ferroviários,
construção naval, aeronaves, veículos a motor e peças,
equipamentos eletrônicos e de comunicação, metais, produtos
químicos, carvão, petróleo, papel e produtos de papel,
processamento de alimentos, têxteis, roupas, outros
consumidores bens. Produtos agrícolas importantes são cereais,
oleaginosas, batatas, vegetais; gado, ovelha, aves de capoeira;.
As commodities de exportação mais importantes são bens
manufaturados, combustíveis, produtos químicos; alimentos,
bebidas, tabaco e os parceiros de exportação mais importantes
são US 14,8%, Alemanha 10,7%, França 6,4%, Holanda
6,2%, Irlanda 5,6%, Suíça 4,6%, China 4,4% (2016). As
commodities de importação mais importantes são bens
manufaturados, máquinas, combustíveis; Produtos alimentares e
os parceiros de importação mais importantes são Alemanha
13,6%, EUA 9,3%, China 9,2%, Holanda 7,4%, França 5,2%,
Bélgica 4,9%, Suíça 4,5% (2016). Quão rico é Grã-Bretanha e
quão rico são as pessoas neste país? O número mais
importante aqui é PIB per capita (PPP): $43,600 (2017
estimativa). Isso significa que as pessoas são ricas em média
aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 15% (2013
estimativa).



Mapa de Grã-Bretanha
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Estados Unidos

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Estados Unidos. Incluídas são estatísticas selecionadas, um
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mapa de visão geral e o mapa detalhado de Estados Unidos.
Mas vamos começar com a bandeira de país Estados Unidos
aqui:
 

Estados Unidos - Visão geral:
O que você deve saber sobre Estados Unidos? Vamos

começar com isso: As colônias americanas da Grã-Bretanha
romperam com a pátria em 1776 e foram reconhecidas como a
nova nação dos Estados Unidos da América seguindo o
Tratado de Paris em 1783. Durante os séculos XIX e XX, 37
novos estados foram adicionados aos 13 originais como a
nação expandiu-se através do continente norte-americano e
adquiriu uma série de bens no exterior. As duas experiências
mais traumáticas na história da nação foram a Guerra Civil
(1861-65), na qual uma União do Norte da União derrotou
uma Confederação separatista de 11 estados do escravo do sul
e a Grande Depressão da década de 1930, uma crise
econômica durante a qual Um quarto da força de trabalho
perdeu seus empregos. Impulsionados pelas vitórias nas
Guerras Mundiais I e II e no fim da Guerra Fria em 1991, os
EUA continuam sendo o estado-nação mais poderoso do
mundo. Desde o final da Segunda Guerra Mundial,

Geografia de Estados Unidos



Onde no globo é Estados Unidos? A
localização deste país é América do Norte, que faz fronteira
tanto com o Oceano Atlântico Norte como com o Oceano
Pacífico Norte, entre o Canadá e o México. A área total de
Estados Unidos é 9,833,517 km2, da qual 9,147,593 km2 é
terra. Este é um dos maiores países do mundo. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: planície central vasta
das Montanhas Rochosas , montanhas no oeste, colinas e
montanhas baixas no leste; montanhas acidentadas e grandes
vales de rios no Alasca; topografia vulcânica e robusta no
Havaí. O ponto mais baixo de Estados Unidos é Vale da Morte
-86 m (ponto mais baixo na América do Norte), o ponto mais
alto Denali (Mount McKinley) 6.190 m (ponto mais alto na
América do Norte). E o clima é principalmente temperados,
mas tropicais no Havaí e Flórida, ártico no Alasca, semi-árido
no grande planícies a oeste do rio Mississippi, e áridas na
Grande Bacia do sudoeste; as baixas temperaturas de inverno
no noroeste são melhoradas ocasionalmente em janeiro e
fevereiro pelos ventos quentes do chinook das encostas
orientais da.



Habitantes de Estados Unidos
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Estados Unidos. O número é: 326,625,791 (7/2017
estimativa). Então este país está entre os mais populosos do
mundo. Quem mora aqui? Branco 72,4%, preto 12,6%,
asiático 4,8%, nativo americano e nativo do Alasca 0,9%,
nativo hawaiano e outro insular do Pacífico 0,2%, outros 6,2%,
duas ou mais raças 2,9% (estimativa de 2010). Quais são os
idiomas em Estados Unidos? Inglês 79%, espanhol 13%,
outros indo-europeus 3,7%, ilha asiática e do Pacífico 3,4%,
outros 1% (2015 est.). E as religiões: Protestante 46,5%,
católicos romanos 20,8%, judeus 1,9%, mórmon 1,6%, outros
cristãos 0,9% , 0,9% muçulmano, Testemunha de Jeová 0,8%,
budista 0,7%, hindu 0,7%, outros 1,8%, não-afim 22,8%, não
conhece / recusou 0,6% (2014 est.). Quantos anos as pessoas
estão em média? 38.1 ano. Temos que acrescentar que esse
número é a mediana - então, metade das pessoas é mais velha
do que isso, a metade é mais nova. E qual é a expectativa de
vida (no nascimento)? Isto: 80 ano. Onde as pessoas vivem em
Estados Unidos? Aqui: grandes conjuntos urbanos estão
espalhados por toda a metade oriental dos EUA
(particularmente a região dos Grandes Lagos, nordeste, leste e
sudeste) e os estados da camada ocidental; áreas montanhosas,
principalmente a cadeia das Montanhas Rochosas e dos
Apalaches, os desertos no sudoeste, as densas florestas boreais
no extremo norte e os estados centrais da cidade são menos
densamente povoados; A população do Alasca está
concentrada ao longo de sua costa sul - com ênfase particular



na cidade de Anchorage - e o Havaí está centrado na ilha de
Oahu. As principais áreas urbanas de Estados Unidos são:
New York-Newark 18.593 milhões; Los Angeles-Long
Beach-Santa Ana 12,31 milhões; Chicago 8,745 milhões;
Miami 5.817 milhões; Dallas-Fort Worth 5.703 milhões;
Washington, DC (capital) 4.955 milhões (2015).

Governo e Economia de Estados Unidos
A cidade de Estados Unidos é Washington, DC e o

governo tipo República federal constitucional. Vamos dar uma
olhada nas divisões administrativas - 50 estados e 1 distrito;
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado,
Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Flórida, Geórgia,
Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska,
Nevada, New Hampshire, Nova Jersey, Novo México, Nova
York, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma,
Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Dakota do
Sul, Tennessee, Texas, Utah , Vermont, Virgínia, Washington,
West Virginia, Wisconsin, Wyoming,. Em relação à economia
de Estados Unidos, produtos industriais importantes são
altamente diversificados, líder mundial, inovador de alta
tecnologia, segunda maior produção industrial do mundo;
petróleo, aço, veículos a motor, aeroespacial,
telecomunicações, produtos químicos, eletrônicos,
processamento de alimentos, bens de consumo, madeira,
mineração. Produtos agrícolas importantes são Trigo, milho,
outros grãos, frutas, vegetais, algodão; carne de porco, aves,



produtos lácteos; peixe; produtos florestais. As commodities de
exportação mais importantes são produtos agrícolas (soja,
frutas, milho) 9,2%, suprimentos industriais (produtos químicos
orgânicos) 26,8 %, bens de capital (transistores, aeronaves,
peças de veículos automóveis, computadores, equipamentos de
telecomunicações) 49,0%, bens de consumo (automóveis,
medicamentos) 15,0% (2008 est.) e os parceiros de
exportação mais importantes são Canadá 18,3%, México
15,9%, China 8%, Japão 4,4% (2016). As commodities de
importação mais importantes são produtos agrícolas 4,9%,
fornecimentos industriais 32,9% (petróleo bruto 8,2%), bens de
capital 30,4% (computadores, equipamentos de
telecomunicações, peças de veículos automóveis, máquinas de
escritório, máquinas elétricas), bens de consumo 31,8%
(automóveis, roupas, medicamentos, móveis , brinquedos)
(2008 est.) e os parceiros de importação mais importantes são
China 21,1%, México 13,4%, Canadá 12,7%, Japão 6%,
Alemanha 5,2% (2016). Quão rico é Estados Unidos e quão
rico são as pessoas neste país? O número mais importante aqui
é PIB per capita (PPP): $59,500 (2017 estimativa). Isso
significa que as pessoas são ricas em média aqui. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 15.1% (2010 estimativa).

Mapa de Estados Unidos
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Uruguai

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Uruguai. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Uruguai. Mas vamos
começar com a bandeira de país Uruguai aqui:
 

Uruguai - Visão geral:
O que você deve saber sobre Uruguai? Vamos começar

com isso: Montevidéu, fundado pelos espanhóis em 1726 como
uma fortaleza militar, logo aproveitou seu porto natural para se
tornar um importante centro comercial. Reivindicado pela
Argentina, mas anexado pelo Brasil em 1821, o Uruguai
declarou sua independência quatro anos depois e garantiu sua
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liberdade em 1828 após uma luta de três anos. As
administrações do presidente José Batlle no início do século
XX lançaram amplas reformas políticas, sociais e econômicas
que estabeleceram uma tradição estatista. Um violento
movimento guerrilheiro marxista urbano chamado Tupamaros,
lançado no final da década de 1960, levou o presidente do
Uruguai a ceder o controle do governo aos militares em 1973.
Ao final do ano, os rebeldes haviam sido esmagados, mas os
militares continuaram a expandir seu controle sobre o governo.
O governo civil foi restaurado em 1985. Em 2004, a coalizão
Frente Amplio do centro-esquerda ganhou as eleições
nacionais que efetivamente encerraram 170 anos de controle
político anteriormente detidas pelas partes do Colorado e do
Nacional (Blanco). As condições políticas e trabalhistas do
Uruguai estão entre as mais livres do continente.

Geografia de Uruguai

Onde no globo é Uruguai? A localização
deste país é Sul da América do Sul, na fronteira com o Oceano
Atlântico Sul, entre Argentina e Brasil. A área total de Uruguai
é 176,215 km2, da qual 175,015 km2 é terra. Então este não é
um país grande. Como podemos descrever o terreno do país?



Desta forma: principalmente planícies ondulantes e colinas
baixas; planície costeira fértil. O ponto mais baixo de Uruguai é
Oceano Atlântico 0 m, o ponto mais alto Cerro Catedral 514
m. E o clima é temperado quente; temperaturas de
congelamento quase desconhecidas.

Habitantes de Uruguai
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Uruguai. O número é: 3,360,148 (7/2017 estimativa). Portanto,
esta não é uma população muito grande. Quem mora aqui?
branco 88%, mestiço 8%, preto 4%, ameríndio (praticamente
inexistente). Quais são os idiomas em Uruguai? Espanhol
(oficial), Portunol, Brasilero (mistura portugues-espanhola na
fronteira brasileira). E as religiões: Católica Romana 47,1%,
cristãos não-católicos 11,1%, não-confessional 23,2%, judeus
0,3%, ateísmo ou agnóstico 17,2%, outros 1,1% (2006 est .).
Quantos anos as pessoas estão em média? 35 ano. Temos que
acrescentar que esse número é a mediana - então, metade das
pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E qual
é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 77.4 ano. Onde
as pessoas vivem em Uruguai? Aqui: maioria da população do
país reside na metade sul do país; aproximadamente 80% da
população é urbana, vivendo em cidades ou cidades; quase
metade da população vive em torno da capital de Montevidéu.
As principais áreas urbanas de Uruguai são: Montevidéu 1.707
milhões (2015).

Governo e Economia de Uruguai
A cidade de Uruguai é Montevidéu e o governo tipo



república presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 19 departamentos (departamentos, singular -
departamento); Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia,
Durazno, Flores, Flórida, Lavalleja, Maldonado, Montevidéu,
Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano,
Tacuarembo, Treinta y Tres. Em relação à economia de
Uruguai, produtos industriais importantes são processamento
de alimentos, máquinas elétricas, equipamentos de transporte,
produtos de petróleo, têxteis, produtos químicos, bebidas.
Produtos agrícolas importantes são Celulose, carne bovina,
soja, arroz, trigo; lacticínios; peixe; madeira, tabaco, vinho. As
commodities de exportação mais importantes são carne bovina,
soja, celulose, arroz, trigo, madeira, produtos lácteos, lã e os
parceiros de exportação mais importantes são Brasil 16,4%,
China 12,2%, US 6,2%, Argentina 5% (2016). As
commodities de importação mais importantes são petróleo
refinado, petróleo bruto, passageiros e outros veículos de
transporte, peças de veículos, telefones celulares e os parceiros
de importação mais importantes são China 18,8%, Brasil
17,9%, Argentina 13,3%, US 6,9%, Alemanha 4,7% (2016).
Quão rico é Uruguai e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $22,400
(2017 estimativa). Isso significa que os padrões de vida são
bons aqui. Vamos acrescentar que isso significa Produto interno
bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao custo
relativo de bens e serviços locais. E um número mais importante
- população abaixo da linha de pobreza: 9.7% (2015
estimativa).



Mapa de Uruguai
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Uzbequistão

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Uzbequistão. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa
de visão geral e o mapa detalhado de Uzbequistão. Mas vamos
começar com a bandeira de país Uzbequistão aqui:
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Uzbequistão - Visão geral:
O que você deve saber sobre Uzbequistão? Vamos

começar com isso: A Rússia conquistou o território do atual
uzbeque no final do século XIX. A resistência rígida ao Exército
Vermelho após a Revolução Bolchevique foi eventualmente
suprimida e uma república socialista estabelecida em 1924.
Durante a era soviética, a produção intensiva de "ouro branco"
(algodão) e grão levou ao uso excessivo de agroquímicos e ao
esgotamento de abastecimento de água, que deixaram a terra
degradada e o mar de Aral e certos rios meio secos.
Independente desde 1991 após a dissolução da URSS, o país
reduziu sua dependência da monocultura de algodão,
diversificando a produção agrícola ao mesmo tempo em que
desenvolveu sua capacidade de exportação de minerais e
petróleo e aumentando sua base de fabricação. O primeiro
presidente da Uzbequistão, Islom Karimov, liderou a
Uzbequistão por 25 anos até sua morte em setembro de 2016.
A transição política para seu sucessor, então o primeiro-
ministro Shavkat Mirziyoyev foi pacífico, mas marginalizou o
processo constitucional em que o presidente do Senado teria
atuado como presidente interino. Mirziyoyev, que ganhou as
eleições presidenciais em dezembro de 2016, melhorou as
relações com os vizinhos da Uzbequistão e introduziu amplas
reformas econômicas e judiciais.

Geografia de Uzbequistão



Onde no globo é Uzbequistão? A
localização deste país é Ásia Central, norte do Turcomenistão,
sul do Cazaquistão. A área total de Uzbequistão é 447,400
km2, da qual 425,400 km2 é terra. Então este é um país
bastante grande. Como podemos descrever o terreno do país?
Desta forma: deserto de areia do leste, principalmente plana
para rolar, com dunas; vales de rios amplos e irrigados planos
ao longo do caminho de Amu Darya, Syr Darya (Sirdaryo) e
Zarafshon; Vale de Fergana, no leste, cercado pelo tajiquistão
montanhoso e no Quirguistão; encolhendo o mar de Aral no
oeste. O ponto mais baixo de Uzbequistão é Sariqamish Kuli
-12 m, o ponto mais alto Adelunga Toghi 4.301 m de. E o
clima é na maior parte deserto mid-latitude, verões longos,
quentes, invernos suaves; pastagem semi-árida no.

Habitantes de Uzbequistão
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Uzbequistão. O número é: 29,748,859 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui? Uzbeque
80%, 5,5% russo, Tajique 5%, Cazaque 3%, Karakalpak
2,5%, Tatar 1,5%, outros 2,5 % (1996 is.). Quais são os
idiomas em Uzbequistão? Uzbeque (oficial) 74,3%, russo



14,2%, tajique 4,4%, outros 7,1%. E as religiões: Muçulmanos
88% (principalmente sunitas), ortodoxos orientais 9%, outros
3%. Quantos anos as pessoas estão em média? 28.6 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 74
ano. Onde as pessoas vivem em Uzbequistão? Aqui: Mais da
população está concentrada no fértil vale de Fergana, no
extremo leste do país; O sul tem grupos importantes de
pessoas, enquanto os desertos central e ocidental são
populações escassas. As principais áreas urbanas de
Uzbequistão são: Tashkent (capital) 2,251 milhões (2015).

Governo e Economia de Uzbequistão
A cidade de Uzbequistão é Tashkent altamente autoritário

(Toshkent) e o governo tipo república presidencial;. Vamos dar
uma olhada nas divisões administrativas - 12 províncias
(viloyatlar, singular - viloyat), 1 república autônoma (avtonom
respublikasi) e 1 cidade (shahar); Andijon Viloyati, Buxoro
Viloyati, Farg'ona Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan Viloyati,
Navoiy Viloyati, Qashqadaryo Viloyati (Qarshi),
Qoraqalpog'iston Respublikasi [República de Karakalpakstan]
(Nukus), Samarqand Viloyati, Sirdaryo Viloyati (Guliston),
Surxondaryo Viloyati ( Termiz), Toshkent Shahri [cidade de
Tashkent], Toshkent Viloyati [província de Tashkent], Xorazm
Viloyati (Urganch). Em relação à economia de Uzbequistão,
produtos industriais importantes são têxteis de gado ,
processamento de alimentos, construção de máquinas,
metalurgia, mineração, extração de hidrocarbonetos, produtos



químicos. Produtos agrícolas importantes são Algodão,
vegetais, frutas, grãos;. As commodities de exportação mais
importantes são produtos energéticos, algodão, ouro,
fertilizantes minerais, metais ferrosos e não ferrosos, têxteis,
alimentos, máquinas, automóveis e os parceiros de exportação
mais importantes são Suíça 35,1% China 19,7%, Rússia 9,3%,
Turquia 8,7%, Cazaquistão 7,2%, Bangladesh 5,4%,
Afeganistão 4,9% (2016). As commodities de importação mais
importantes são máquinas e equipamentos, produtos
alimentares, produtos químicos, metais ferrosos e não ferrosos
e os parceiros de importação mais importantes são China
22,2%, Rússia 18%, Coréia do Sul 10,5% , Cazaquistão 10%,
Turquia 5,8%, Alemanha 5,2% (2016). Quão rico é
Uzbequistão e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $7,000 (2017
estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 14% (2016 estimativa).

Mapa de Uzbequistão
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Vanuatu

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Vanuatu. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Vanuatu. Mas vamos
começar com a bandeira de país Vanuatu aqui:
 

Vanuatu - Visão geral:
O que você deve saber sobre Vanuatu? Vamos começar

com isso: Várias ondas de colonizadores, cada uma falando
uma língua distinta, migraram para as Novas Hébridas nos
milênios anteriores à exploração européia no século XVIII.
Este padrão de assentamento explica a complexa diversidade
linguística encontrada no arquipélago até hoje. Os britânicos e
franceses, que instalaram as Novas Hébridas no século XIX,
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concordaram em 1906 com um Condomínio Anglo-Francês,
que administrou as ilhas até a independência em 1980, quando
o novo nome de Vanuatu foi adotado.

Geografia de Vanuatu

Onde no globo é Vanuatu? A
localização deste país é Oceania, grupo de ilhas no Oceano
Pacífico Sul, cerca de três quartos do caminho do Havaí para a
Austrália. A área total de Vanuatu é 12,189 km2, da qual
12,189 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente ilhas montanhosas de origem vulcânica; planícies
costeiras estreitas. O ponto mais baixo de Vanuatu é Oceano
Pacífico 0 m, o ponto mais alto Tabwemasana 1.877 m. E o
clima é tropical; moderado pelos ventos alísios do sudeste de
maio a outubro; chuva moderada de novembro a abril; podem
ser afetados por ciclones de dezembro a abril.

Habitantes de Vanuatu
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Vanuatu. O número é: 282,814 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui? Ni-Vanuatu
97,6%, parte Ni-Vanuatu 1,1%, outros 1,3% (2009 est.).
Quais são os idiomas em Vanuatu? Línguas locais (mais de
100) 63,2%, Bislama (oficial, crioulo) 33,7%, inglês (oficial)



2%, francês (oficial) 0,6%, outros 0,5% (2009 est.). E as
religiões: Protestante 70% (inclui presbiteriano 27,9%
Anglicano 15,1%, Adventista do Sétimo Dia 12,5%,
Assembléias de Deus 4,7%, Igreja do Cristo 4,5%, Ministério
Neil Thomas 3,1% e Apostólico 2,2%), Católica Romana
12,4%, crenças habituais 3,7% (incluindo o culto de carga de
Jon Frum) , outros 12,6%, nenhum 1,1%, não especificado
0,2% (2009 est.). Quantos anos as pessoas estão em média?
22 ano. Temos que acrescentar que esse número é a mediana -
então, metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade
é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)?
Isto: 73.7 ano. Onde as pessoas vivem em Vanuatu? Aqui: três
quartos da população vive em áreas rurais; a população urbana
vive principalmente em duas cidades, Port-Vila e Lugenville;
três maiores ilhas - Espiritu Santo, Malakula e Efate -
acomodam mais de metade da população. As principais áreas
urbanas de Vanuatu são: PORT-VILA (capital) 53,000 (2014).

Governo e Economia de Vanuatu
A cidade de Vanuatu é Porto-Vila (em Efate) e o governo

tipo república parlamentar. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 6 províncias; Malampa, Penama, Sanma,
Shefa, Tafea, Torba. Em relação à economia de Vanuatu,
produtos industriais importantes são alimentos para peixes e
congelamento de peixe, processamento de madeira, conservas
de carne. Produtos agrícolas importantes são Copra, cocos,
cacau, café, taro , ñames, frutas, vegetais; carne;. As
commodities de exportação mais importantes são copra, carne
bovina, cacau, madeira, kava, café e os parceiros de



exportação mais importantes são Equador 18,4%, Austrália
13,8%, Venezuela 10,1%, US 9,8%, Japão 8,2%, Reino Unido
6,7%, França 5,7 %, Hong Kong 5,2% (2016). As
commodities de importação mais importantes são máquinas e
equipamentos, gêneros alimentícios, combustíveis e os
parceiros de importação mais importantes são Austrália 27,8%,
NZ 17,6%, China 10,5%, França 10%, Singapura 6,1%,
Tailândia 4,8% (2016). Quão rico é Vanuatu e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $2,800 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza:
desconhecido%.

Mapa de Vanuatu
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Venezuela

Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
Aqui você pode encontrar informações selecionadas on-line

sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Venezuela. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
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visão geral e o mapa detalhado de Venezuela. Mas vamos
começar com a bandeira de país Venezuela aqui:
 

Venezuela - Visão geral:
O que você deve saber sobre Venezuela? Vamos começar

com isso: A Venezuela foi um dos três países que emergiram do
colapso da Gran Colômbia em 1830 (os outros são o Equador
e a Nova Granada, que se tornou a Colômbia). Durante a
maior parte da primeira metade do século XX, a Venezuela foi
governada por homens fortes militares geralmente benévolos
que promoveram a indústria do petróleo e permitiram algumas
reformas sociais. Os governos democraticamente eleitos
dominaram desde 1959. Segundo Hugo Chávez, presidente de
1999 a 2013, e seu sucessor escolhido à mão, o presidente
Nicolas Maduro, o poder executivo exerceu controle cada vez
mais autoritário sobre outros ramos do governo. Ao mesmo
tempo, as instituições democráticas se deterioraram, as
liberdades de expressão e a imprensa foram reduzidas e a
polarização política cresceu. As políticas econômicas do
partido no poder ampliaram o estado " na economia através de
expropriações de grandes empresas, troca de moeda e
controles de preços rígidos que desencorajam o investimento e
a produção do setor privado e a excessiva dependência da
indústria do petróleo para as receitas, entre outros. As
preocupações atuais incluem: abusos de direitos humanos,
crimes violentos desenfreados, alta inflação e escassez



generalizada de bens de consumo básicos, medicamentos e
suprimentos médicos.

Geografia de Venezuela

Onde no globo é Venezuela? A
localização deste país é Norte da América do Sul, na fronteira
com o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico Norte, entre
Colômbia e Guiana. A área total de Venezuela é 912,050 km2,
da qual 882,050 km2 é terra. Então este é um país bastante
grande. Como podemos descrever o terreno do país? Desta
forma: Andes e nas terras baixas de Maracaibo, no noroeste;
planícies centrais (llanos); Guiana Highlands no sudeste. O
ponto mais baixo de Venezuela é Mar do Caribe 0 m, o ponto
mais alto Pico Bolivar 4.978 m. E o clima é tropical; quente,
úmido; mais moderado nas montanhas dos.

Habitantes de Venezuela
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Venezuela. O número é: 31,304,016 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui?
Espanhol, italiano, português, árabe, alemão, africano, povos
indígenas. Quais são os idiomas em Venezuela? espanhol



(oficial), numerosos dialectos indígenas. E as religiões:
nominalmente católicos romanos 96%, protestante 2%, outros
2%. Quantos anos as pessoas estão em média? 28.3 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 76
ano. Onde as pessoas vivem em Venezuela? Aqui: maior parte
da população está concentrada nas terras altas do norte e oeste
ao longo de um esporão oriental no extremo norte dos andes,
uma área que inclui a capital de Caracas. As principais áreas
urbanas de Venezuela são: Caracas (capital) 2.916 milhões;
Maracaibo 2.196 milhões; Valencia 1.734 milhões; Maracay
1,166 milhões; Barquisimeto 1.039 milhões (2015).

Governo e Economia de Venezuela
A cidade de Venezuela é Caracas e o governo tipo

república presidencial federal. Vamos dar uma olhada nas
divisões administrativas - 23 estados (estados, singular -
estado), 1 distrito capital (distrito capital) e 1 dependência
federal (dependencia federal); Amazonas, Anzoátegui, Apure,
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro,
Dependencias Federales (Distrito Federal), Falcon, Guarico,
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa,
Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia. Em relação à
economia de Venezuela, produtos industriais importantes são
produtos agrícolas, pecuária, matérias-primas, máquinas e
equipamentos, equipamentos de transporte, materiais de
construção, equipamentos médicos, produtos farmacêuticos,
produtos químicos, produtos siderúrgicos, petróleo bruto e



produtos petrolíferos. Produtos agrícolas importantes são
Milho, sorgo, cana-de-açúcar, arroz, bananas, vegetais, café;
carne de porco, leite, ovos; peixe. As commodities de
exportação mais importantes são petróleo e produtos
petrolíferos, bauxita e alumínio , minerais, produtos químicos,
produtos agrícolas e os parceiros de exportação mais
importantes são US 35,1%, Índia 17,2%, China 14,1%,
Antilhas Holandesas 8%, Singapura 5,3%, Cuba 4,1% (2016).
As commodities de importação mais importantes são produtos
agrícolas, pecuária, matérias-primas, máquinas e equipamentos,
equipamentos de transporte, construção materiais,
equipamentos médicos, produtos petrolíferos, produtos
farmacêuticos, produtos químicos, produtos siderúrgicos e os
parceiros de importação mais importantes são US 22,1%,
China 14,3%, Brasil 7,4%, Colômbia 4,2% (2016). Quão rico
é Venezuela e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $12,400 (2017
estimativa). Isso é muito bom. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um
número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 19.7% (2015 estimativa).

Mapa de Venezuela
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Índice: Continentes e países, Mapa do mundo
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sobre a geografia, habitantes, governo, economia e história de
Vietname. Incluídas são estatísticas selecionadas, um mapa de
visão geral e o mapa detalhado de Vietname. Mas vamos
começar com a bandeira de país Vietname aqui:
 

http://gamestylus.com/pagina-de-jogo-alice-e-o-reformatorio-para-bruxas-379-7-203
http://mapsguides.com/


Vietname - Visão geral:
O que você deve saber sobre Vietname? Vamos começar

com isso: A conquista do Vietnã pela França começou em
1858 e foi completada em 1884. Transformou-se parte da
Indochina francesa em 1887. O Vietnã declarou a
independência após a Segunda Guerra Mundial, mas a França
continuou a dominar até a derrota de 1954 pelas forças
comunistas sob Ho Chi Minh. Sob os Acordos de Genebra de
1954, o Vietnã foi dividido em Norte comunista e Sul
anticomunista. A ajuda econômica e militar dos EUA ao Vietnã
do Sul cresceu durante a década de 1960 na tentativa de
reforçar o governo, mas as forças armadas dos EUA foram
retiradas após um acordo de cessar-fogo em 1973. Dois anos
depois, as forças norte-vietnamitas invadiram o sul reunindo o
país sob o comunismo regra. Apesar do retorno da paz, por
mais de uma década, o país experimentou pouco crescimento
econômico devido a políticas de liderança conservadoras, a
perseguição e o êxodo em massa de indivíduos - muitos deles
comerciantes sul-vietnamitas bem sucedidos - e crescente
isolamento internacional. No entanto, desde a promulgação da
política de "renovação" do Vietnã em 1986, as autoridades
vietnamitas comprometeram-se a aumentar a liberalização
econômica e promoveram as reformas estruturais necessárias
para modernizar a economia e produzir indústrias mais
competitivas e orientadas para a exportação. Os líderes



comunistas mantêm um forte controle sobre a expressão
política, mas demonstraram alguns passos modestos para uma
melhor proteção dos direitos humanos. O país continua a
experimentar protestos de pequena escala, a grande maioria
ligada a questões de uso da terra, exige um aumento do espaço
político ou a falta de mecanismos equitativos para resolver
disputas.

Geografia de Vietname

Onde no globo é Vietname? A
localização deste país é Sudeste da Ásia, na fronteira com o
Golfo da Tailândia, Golfo do Tonquim e Mar da China
Meridional, bem como com a China, o Laos e o Camboja. A
área total de Vietname é 331,210 km2, da qual 310,070 km2 é
terra. Então este é um país bastante grande. Como podemos
descrever o terreno do país? Desta forma: baixa, delta plana no
sul e norte; planalto central; Montanhoso, montanhoso no
extremo norte e noroeste. O ponto mais baixo de Vietname é
Mar da China Meridional 0 m, o ponto mais alto Fan Si Pan
3,144 m. E o clima é tropicais no sul; Monsoonal no norte com
estação quente, chuvosa (maio a setembro) e estação quente,
seca (outubro a março).

Habitantes de Vietname



Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em
Vietname. O número é: 96,160,163 (7/2017 estimativa). Então
este país está entre os mais populosos do mundo. Quem mora
aqui? Kinh (Viet) 85,7 % Tay 1,9%, tailandês 1,8%, Muong
1,5%, Khmer 1,5%, Mong 1,2%, Nung 1,1%, Hoa 1%, outros
4,3%. Quais são os idiomas em Vietname? vietnamitas
(oficiais), ingles (cada vez mais favorecidos como segunda
língua), alguns franceses , Chinês, e Khmer, línguas da região da
montanha (Mon-Khmer e Malayo-Polinésio). E as religiões:
Budista 7,9%, Católica 6,6%, Hoa Hao 1,7%, Cao Dai 0,9%,
protestante 0,9%, muçulmano 0,1%, nenhum 81,8% (2009 est
.). Quantos anos as pessoas estão em média? 30.5 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 73.7 ano.
Onde as pessoas vivem em Vietname? Aqui: embora tenha uma
das maiores densidades populacionais do mundo, a população
não está uniformemente dispersa; O agrupamento é mais
pesado ao longo do Mar da China Meridional e do Golfo de
Tonkin, com o Delta do Mekong (no sul) e o Vale do Rio
Vermelho (no norte) tendo as maiores concentrações de
pessoas em. As principais áreas urbanas de Vietname são:
Cidade de Ho Chi Minh 7,298 milhões; Hanoi (capital) 3,629
milhões; Pode ser 1,175 milhões; Haiphong 1,075 milhões; Da
Nang 952,000; Bien Hoa 834,000 (2015).

Governo e Economia de Vietname
A cidade de Vietname é Hanói (Ha Noi) e o governo tipo

estado comunista. Vamos dar uma olhada nas divisões



administrativas - 58 províncias (tinh, singular e plural) e 5
municípios (thanh pho, singular e plural). Em relação à
economia de Vietname, produtos industriais importantes são
processamento de alimentos de frutos do mar , vestuário,
sapatos, máquinas de construção; mineração, carvão, aço;
cimento, fertilizante químico, vidro, pneus, óleo, telefones
móveis. Produtos agrícolas importantes são Arroz, café,
borracha, chá, pimenta, soja, caju, cana-de-açúcar, amendoim,
banana; carne de porco; aves de capoeira;. As commodities de
exportação mais importantes são roupas, sapatos, eletrônicos,
frutos do mar, petróleo bruto, arroz, café, produtos de madeira,
máquinas e os parceiros de exportação mais importantes são
US 20,2%, China 14,2%, Japão 8,2% , Coréia do Sul 6,2%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos, produtos petrolíferos, produtos
siderúrgicos, matérias-primas para indústrias de vestuário e
calçados, eletrônicos, plásticos, automóveis e os parceiros de
importação mais importantes são China 25,1%, Coréia do Sul
17,5%, Japão 7,9%, US 6%, Tailândia 4,7% (2016). Quão
rico é Vietname e quão rico são as pessoas neste país? O
número mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $6,900
(2017 estimativa). Este é um número bastante baixo. Vamos
acrescentar que isso significa Produto interno bruto por pessoa,
que é recalculado em relação ao custo relativo de bens e
serviços locais. E um número mais importante - população
abaixo da linha de pobreza: 11.3% (2012 estimativa).

Mapa de Vietname
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Ilhas Virgens Americanas
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selecionadas, um mapa de visão geral e o mapa detalhado de
Ilhas Virgens Americanas. Mas vamos começar com a bandeira
de país Ilhas Virgens Americanas aqui:
 

Ilhas Virgens Americanas - Visão geral:
O que você deve saber sobre Ilhas Virgens Americanas?

Vamos começar com isso: Os dinamarqueses asseguraram o
controle sobre as Ilhas Virgens do sul de São Tomé, São João
e São Croix durante os séculos XVII e início do século XVIII.
A cana-de-açúcar, produzida pelo trabalho escravo africano,
conduziu a economia das ilhas nos séculos 18 e 19. Em 1917,
os EUA compraram as explorações dinamarquesas, que
estiveram em declínio econômico desde a abolição da
escravidão em 1848. No dia 6 de setembro de 2017, o furacão
Irma passou pelas Ilhas Virgens do Norte de São Tomé e São
João e infligiu graves danos às estruturas, estradas, o aeroporto
de Saint Thomas, comunicações e eletricidade. Menos de duas
semanas depois, o furacão Maria passou pela ilha de Saint
Croix, nas Ilhas Virgens do Sul, infligindo danos consideráveis 
com fortes ventos e chuvas de inundação.

Geografia de Ilhas Virgens Americanas

Onde no globo é Ilhas Virgens



Americanas? A localização deste país é Caribe, ilhas entre o
Mar do Caribe e o Oceano Atlântico Norte, a leste de Porto
Rico. A área total de Ilhas Virgens Americanas é 1,910 km2, da
qual 346 km2 é terra. Então este é um país pequeno. Como
podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente montanhosa para acidentada e montanhosa com
pequena terra plana. O ponto mais baixo de Ilhas Virgens
Americanas é Mar do Caribe 0 m, o ponto mais alto Coroa da
montanha 474 m. E o clima é subtropical, temperado pelos
ventos alísmos do leste, umidade relativamente baixa, pequena
variação sazonal da temperatura; estação chuvosa de setembro
a Novembe.

Habitantes de Ilhas Virgens Americanas
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em Ilhas

Virgens Americanas. O número é: 107,268 (7/2017 estimativa).
Então, muitas pessoas não moram aqui. Quem mora aqui?
Preto 76%, branco 15,6%, asiático 1,4%, outros 4,9%, misto
2,1%. Quais são os idiomas em Ilhas Virgens Americanas?
Inglês 71,6%, espanhol ou espanhol crioulo 17,2%, francês ou
francês crioulo 8,6%, outros 2,5% (2010 est.). E as religiões:
Protestante 59% (Batista 42%, episcopal 17%), católico
romano 34%, outros 7%. Quantos anos as pessoas estão em
média? 41 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 79.4 ano. Onde as pessoas vivem em Ilhas
Virgens Americanas? Aqui: Enquanto a densidade geral da



população em todas as ilhas é relativamente baixa, as
concentrações aparecem em torno de Charlotte Amalie em St.
Thomas e Christiansted em St. Croix. As principais áreas
urbanas de Ilhas Virgens Americanas são: Charlotte Amalie
(capital) 52,000 (2014).

Governo e Economia de Ilhas Virgens Americanas
A cidade de Ilhas Virgens Americanas é Charlotte Amalie e

o governo tipo Democracia presidencial; um território
autônomo dos EUA. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - nenhum (território dos EUA); não há divisões
administrativas de primeira ordem, tal como definidas pelo
governo dos EUA, mas existem 3 ilhas na segunda ordem;
Saint Croix, São João, São Tomás. Em relação à economia de
Ilhas Virgens Americanas, produtos industriais importantes são
turismo de gado , montagem de relógios, destilação de rum,
construção, produtos farmacêuticos, eletrônicos. Produtos
agrícolas importantes são Frutas, vegetais, sorgo; Senepol. As
commodities de exportação mais importantes são Gêneros e os
parceiros de exportação mais importantes são desconhecido.
As commodities de importação mais importantes são
alimentícios, bens de consumo, materiais de construção e os
parceiros de importação mais importantes são desconhecido.
Quão rico é Ilhas Virgens Americanas e quão rico são as
pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB per
capita (PPP): $36,100 (2013 estimativa). Isso significa que os
padrões de vida são bons aqui. Vamos acrescentar que isso
significa Produto interno bruto por pessoa, que é recalculado
em relação ao custo relativo de bens e serviços locais. E um



número mais importante - população abaixo da linha de
pobreza: 28.9% (2002 estimativa).

Mapa de Ilhas Virgens Americanas
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com a bandeira de país Iémen aqui:
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Iémen - Visão geral:
O que você deve saber sobre Iémen? Vamos começar com

isso: O Iémen do Norte tornou-se independente do Império
Otomano em 1918. Os britânicos, que criaram uma área de
protetorado ao redor do porto do sul de Aden no século XIX,
retiraram-se em 1967 do que se tornou o sul do Iémen. Três
anos depois, o governo do sul adotou uma orientação marxista.
O êxodo massivo de centenas de milhares de iemenitas do sul
para o norte contribuiu para duas décadas de hostilidade entre
os estados. Os dois países foram formalmente unidos como a
República do Iêmen em 1990. Um movimento secessista do sul
e uma breve guerra civil em 1994 foram rapidamente
subjugados. Em 2000, a Arábia Saudita e o Iémen
concordaram em delinear sua fronteira. A luta no noroeste entre
o governo e a Huthis, uma minoria muçulmana xi Zaydi,
continuou intermitentemente de 2004 a 2010. O movimento
secessionista do sul foi revitalizado em 2007. Os comícios
públicos em Sana'a contra o então presidente Salih - inspirados
por manifestações similares na Tunísia e no Egito -
impulsionaram lentamente a partir do final de janeiro de 2011,
alimentados por queixas sobre o alto desemprego, condições
econômicas precárias e corrupção. No mês seguinte, alguns
protestos resultaram em violência e as manifestações se
espalharam para outras cidades importantes. Em março, a
oposição tinha endurecido suas demandas e estava unificando



por trás dos pedidos de expulsão imediata de Salih. Em abril de
2011, o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), na
tentativa de mediar a crise no Iêmen, propôs a Iniciativa GGC,
um acordo em que o presidente desistiria em troca de
imunidade de acusação. A recusa de Salih em assinar um
acordo levou a uma maior violência. O Conselho de Segurança
da ONU aprovou a Resolução 2014 em outubro de 2011,
pedindo o fim da violência e completando um acordo de
transferência de poder. Em novembro de 2011, Salih assinou a
Iniciativa GCC para renunciar e transferir alguns de seus
poderes para o vice-presidente Abd Rabuh Mansur HADI.
Após a vitória eleitoral incontestada da HADI em fevereiro de
2012, Salih transferiu formalmente seus poderes. De acordo
com a iniciativa do CCG, o Iêmen lançou uma Conferência
Nacional de Diálogo (NDC) em março de 2013 para discutir
questões fundamentais, políticas, políticas e sociais. O HADI
concluiu o NDC em janeiro de 2014 e planejou começar a
implementar etapas subsequentes no processo de transição,
incluindo a redação constitucional, um referendo constitucional
e eleições nacionais. Os Huthis, percebendo suas queixas não
foram abordados no NDC, uniram forças com Salih e
expandiram sua influência no noroeste do Iêmen, culminando
em uma grande ofensiva contra unidades militares e tribos rivais
e permitindo que suas forças ultrapassassem a capital, Sanaa,
em setembro de 2014. Em janeiro de 2015, os Huthis
cercaram o palácio presidencial, a HADI residência e as
principais instalações do governo, levando a HADI e ao
gabinete a apresentar suas demissões. HADI fugiu para Aden



em fevereiro de 2015 e rescindiu sua demissão. Ele
posteriormente escapou para Omã e mudou-se para a Arábia
Saudita e pediu ao GCC para intervir militarmente no Iêmen
para proteger o governo legítimo dos Huthis. Em março, a
Arábia Saudita reuniu uma coalizão de militares árabes e
começou ataques aéreos contra as forças afiliadas de Huthis e
Huthi. A luta contra o solo entre as forças alinhadas com Huthi
e os grupos de resistência apoiados pela coalizão liderada pelos
sauditas continuou até 2016. Em 2016, a ONU negociou uma
cessação de hostis de meses que reduziu ataques aéreos e
combates e iniciou negociações de paz no Kuwait. No entanto,
as negociações terminaram sem acordo. O partido político de
Huthis e Salih anunciou um Conselho Político Supremo em
agosto de 2016 e um governo da Salvação Nacional, incluindo
um primeiro ministro e várias dezenas de membros do gabinete,
em novembro de 2016, para governar em Sanaa e desafiar
ainda mais a legitimidade do governo da HADI. Outras
tentativas de paz falharam, enquanto nenhum dos lados obteve
ganhos decisivos no campo de batalha, perpetuando o conflito
e aprofundando as divisões entre o norte e o sul do Iêmen. Em
meio a tensões crescentes entre os Huthis e Salih,

Geografia de Iémen



Onde no globo é Iémen? A localização
deste país é Oriente Médio, fronteira com o Mar da Arábia, o
Golfo de Aden e o Mar Vermelho, entre Omã e Arábia
Saudita. A área total de Iémen é 527,968 km2, da qual
527,968 km2 é terra. Então este é um país bastante grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
planície costeira leste estreita, apoiada por colinas planas e
montanhas acidentadas; planícies dissecadas do deserto da
planície no centro do declive no interior do deserto da
Península Arábica. O ponto mais baixo de Iémen é Mar
Arábico 0 m, o ponto mais alto Jabal e Nabi Shu'ayb 3.666 m.
E o clima é sua maioria deserto; quente e úmido ao longo da
costa oeste; temperado nas montanhas ocidentais afetadas pela
monção sazonal; Deserto extraordinariamente quente, seco e
áspero, na.

Habitantes de Iémen
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Iémen. O número é: 28,036,829 (7/2017 estimativa). Então,
muitas pessoas moram aqui. Quem mora aqui?
predominantemente árabe; mas também afro-árabes, sul-
asiáticos, europeus. Quais são os idiomas em Iémen? árabe



(oficial). E as religiões: muçulmanos 99,1% (oficialmente,
praticamente todos são cidadãos, cerca de 65% são sunitas e
35% são xiitas), outros 0,9% (inclui judeus, bahá'ís, hindus e
cristão, muitos são refugiados ou residentes estrangeiros
temporários) (2010 est.). Quantos anos as pessoas estão em
média? 19.5 ano. Temos que acrescentar que esse número é a
mediana - então, metade das pessoas é mais velha do que isso,
a metade é mais nova. E qual é a expectativa de vida (no
nascimento)? Isto: 65.9 ano. Onde as pessoas vivem em
Iémen? Aqui: a grande maioria da população é encontrada nas
Montanhas Asir (parte do sistema maior da Serra de Sarawat),
localizada em a região oeste do país. As principais áreas
urbanas de Iémen são: Sanaa (capital) 2.962 milhões; Aden
882,000 (2015).

Governo e Economia de Iémen
A cidade de Iémen é Sanaa e o governo tipo em transição.

Vamos dar uma olhada nas divisões administrativas - 22
governorates (muhafazat, singular - muhafazah); Abyan, 'Adan
(Aden), Ad Dali', Al Bayda ', Al Hudaydah, Al Jawf, Al
Mahrah, Al Mahwit, Amanat al' Asimah (Cidade de Sanaa),
'Amran, Arkáva Suqutra (Archipiélago de Socotra), Dhamar,
Hadramawt Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah, San'a
'(Sanaa), Shabwah, Ta'izz. Em relação à economia de Iémen,
produtos industriais importantes são produção de petróleo
bruto e refinação de petróleo; Produção em pequena escala de
têxteis de algodão, artigos de couro; processamento de
comida; artesanato; produtos de alumínio; cimento; reparação
comercial de navios; produção de gás natural. Produtos



agrícolas importantes são Grãos, frutas, legumes, legumes, qat,
café, algodão; produtos lácteos, gado (ovelhas, cabras, gado,
camelos), aves de capoeira; peixe. As commodities de
exportação mais importantes são petróleo bruto, café, peixe
seco e salgado, gás natural liquefeito e os parceiros de
exportação mais importantes são Egito 26%, Arábia Saudita
15,4%, Omã 11,3%, Malásia 9,8%, Tailândia 5,8%, Emirados
Árabes Unidos 4,9% (2016). As commodities de importação
mais importantes são alimentos e animais vivos, máquinas e
equipamentos, produtos químicos e os parceiros de importação
mais importantes são Emirados Árabes Unidos 12,8%, China
12%, Turquia 8%, Arábia Saudita 8%, Indonésia 6,8%, Brasil
6,6%, Índia 4,8% (2016). Quão rico é Iémen e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $2,300 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 54% (2014
estimativa).

Mapa de Iémen
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Zâmbia - Visão geral:
O que você deve saber sobre Zâmbia? Vamos começar

com isso: O território da Rhodesia do Norte foi administrado
pela antiga British South Africa Company de 1891 até que foi
assumido pelo Reino Unido em 1923. Durante os anos 1920 e
1930, os avanços na mineração estimularam o desenvolvimento
e a imigração. O nome foi alterado para a Zâmbia após a
independência em 1964. Nos anos 80 e 90, a diminuição dos
preços do cobre, a má gestão econômica e uma seca
prolongada prejudicaram a economia. As eleições em 1991
deram fim à regra do partido único e impulsionaram o
Movimento para a Democracia Multipartidária (MMD) ao
governo. A votação subsequente em 1996, no entanto, viu o
assédio crescente dos partidos da oposição e o abuso de meios
de comunicação estatais e outros recursos. As eleições em
2001 foram marcadas por problemas administrativos, com três
partes apresentando uma petição legal contestando a eleição do
coletivo do partido no poder, Levy Mwanawasa. Mwanawasa
foi reeleito em 2006 em uma eleição que foi considerada livre e
justa. Após sua morte em agosto de 2008, ele foi sucedido por
sua vice-presidente, Rupiah Banda, que ganhou uma eleição
presidencial especial naquele ano. O MMD e Banda perderam
a Frente Patriótica (PF) e Michael SATA nas eleições gerais de
2011. A SATA, no entanto, presidiu um período de
gerenciamento econômico casual e tentou silenciar a oposição



às políticas PF. SATA morreu em outubro de 2014 e foi
sucedido por seu vice-presidente, Guy Scott, que atuou como
presidente interino até janeiro de 2015, quando Edgar Lungu
ganhou a eleição presidencial e completou o mandato da SATA.
Lungu ganhou então um mandato completo nas eleições
presidenciais de agosto de 2016. que ganhou uma eleição
presidencial especial naquele ano. O MMD e Banda perderam
a Frente Patriótica (PF) e Michael SATA nas eleições gerais de
2011. A SATA, no entanto, presidiu um período de
gerenciamento econômico casual e tentou silenciar a oposição
às políticas PF. SATA morreu em outubro de 2014 e foi
sucedido por seu vice-presidente, Guy Scott, que atuou como
presidente interino até janeiro de 2015, quando Edgar Lungu
ganhou a eleição presidencial e completou o mandato da SATA.
Lungu ganhou então um mandato completo nas eleições
presidenciais de agosto de 2016. que ganhou uma eleição
presidencial especial naquele ano. O MMD e Banda perderam
a Frente Patriótica (PF) e Michael SATA nas eleições gerais de
2011. A SATA, no entanto, presidiu um período de
gerenciamento econômico casual e tentou silenciar a oposição
às políticas PF. SATA morreu em outubro de 2014 e foi
sucedido por seu vice-presidente, Guy Scott, que atuou como
presidente interino até janeiro de 2015, quando Edgar Lungu
ganhou a eleição presidencial e completou o mandato da SATA.
Lungu ganhou então um mandato completo nas eleições
presidenciais de agosto de 2016. SATA morreu em outubro de
2014 e foi sucedido por seu vice-presidente, Guy Scott, que
atuou como presidente interino até janeiro de 2015, quando



Edgar Lungu ganhou a eleição presidencial e completou o
mandato da SATA. Lungu ganhou então um mandato completo
nas eleições presidenciais de agosto de 2016. SATA morreu em
outubro de 2014 e foi sucedido por seu vice-presidente, Guy
Scott, que atuou como presidente interino até janeiro de 2015,
quando Edgar Lungu ganhou a eleição presidencial e completou
o mandato da SATA. Lungu ganhou então um mandato
completo nas eleições presidenciais de agosto de 2016.

Geografia de Zâmbia

Onde no globo é Zâmbia? A
localização deste país é África do Sul, leste de Angola, sul da
República Democrática do Congo. A área total de Zâmbia é
752,618 km2, da qual 743,398 km2 é terra. Então este é um
país bastante grande. Como podemos descrever o terreno do
país? Desta forma: principalmente planalto alto com algumas
colinas e montanhas. O ponto mais baixo de Zâmbia é Rio
Zambeze 329 m, o ponto mais alto elevação sem nome em
Mafinga Hills 2,301 m de. E o clima é tropicais; modificado
pela altitude; Época chuvosa (outubro a abril).

Habitantes de Zâmbia
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em



Zâmbia. O número é: 15.972 milhão. Então, muitas pessoas
não moram aqui. Quem mora aqui? Bemba 21%, Tonga
13,6%, Chewa 7,4%, Lozi 5,7%, Nsenga 5,3%, Tumbuka
4,4%, Ngoni 4%, Lala 3,1%, Kaonde 2,9%, Namwanga
2,8%, Lunda (norte ocidental) 2,6%, Mambwe 2,5 %, Luvale
2,2%, Lamba 2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, Bisa 1,6%,
Mbunda 1,2%, outros 13,8%, não especificados 0,4% (2010
est.). Quais são os idiomas em Zâmbia? Bembe 33,4%, Nyanja
14,7%, Tonga 11,4% Lozi 5,5%, Chewa 4,5%, Nsenga 2,9%,
Tumbuka 2,5%, Lunda (Norte ocidental) 1,9%, Kaonde 1,8%,
Lala 1,8%, Lamba 1,8%, Inglês (oficial) 1,7%, Luvale 1,5%,
Mambwe 1,3% Namwanga 1,2%, Lenje 1,1%, Bisa 1%,
outros 9,7%, não especificado 0,2%. E as religiões: Protestante
75,3%, Católica Romana 20,2%, outros 2,7% (inclui
muçulmano budista, hindu e Baha'i), nenhum 1,8% (2010 Est.).
Quantos anos as pessoas estão em média? 16.8 ano. Temos
que acrescentar que esse número é a mediana - então, metade
das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais nova. E
qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto: 52.7 ano.
Onde as pessoas vivem em Zâmbia? Aqui: um dos mais altos
níveis de urbanização em África; alta densidade na área central,
particularmente em torno das cidades de Lusaka, Ndola, Kitwe
e Mufulira. As principais áreas urbanas de Zâmbia são: Lusaka
(capital) 2,179 milhões (2015).

Governo e Economia de Zâmbia
A cidade de Zâmbia é Lusaka; nota - uma proposta para

construir uma nova capital em Ngabwe foi anunciada em maio
de 2017 e o governo tipo república presidencial. Vamos dar



uma olhada nas divisões administrativas - 10 províncias;
Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Muchinga,
Norte, Noroeste, Sul e Oeste,. Em relação à economia de
Zâmbia, produtos industriais importantes são mineração e
processamento de cobre, mineração esmeralda, construção,
alimentos, bebidas, produtos químicos, têxteis, fertilizantes,
horticultura. Produtos agrícolas importantes são milho, sorgo,
arroz, amendoim, sementes de girassol, vegetais, flores, tabaco,
algodão, cana-de-açúcar, mandioca (maconha, tapioca), café;
gado, cabras, porcos, aves de capoeira, leite, ovos, esconde.
As commodities de exportação mais importantes são cobre /
cobalto, cobalto, eletricidade; tabaco, flores, algodão e os
parceiros de exportação mais importantes são Suíça 39,4%,
China 18%, República Democrática do Congo 6,7%, África do
Sul 6,4%, Emirados Árabes Unidos 6%, Singapura 5,6%
(2016). As commodities de importação mais importantes são
máquinas, equipamentos de transporte, produtos petrolíferos,
eletricidade, fertilizantes, gêneros alimentícios, Vestuário e os
parceiros de importação mais importantes são África do Sul
31,2%, República Democrática do Congo 12,3%, Kuwait
8,1%, China 7,6%, Maurício 4,4%, Emirados Árabes Unidos
4,2%, Índia 4% (2016). Quão rico é Zâmbia e quão rico são
as pessoas neste país? O número mais importante aqui é PIB
per capita (PPP): $4,000 (2017 estimativa). Este é um número
muito baixo. Vamos acrescentar que isso significa Produto
interno bruto por pessoa, que é recalculado em relação ao
custo relativo de bens e serviços locais. E um número mais
importante - população abaixo da linha de pobreza: 60.5%



(2010 estimativa).
Mapa de Zâmbia
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Zimbabwe - Visão geral:
O que você deve saber sobre Zimbabwe? Vamos começar

com isso: O Reino Unido anexou a Rodésia do Sul da antiga
British South Africa Company em 1923. Uma constituição de
1961 foi formulada que favoreceu os brancos no poder. Em
1965, o governo declarou unilateralmente sua independência,
mas o Reino Unido não reconheceu o ato e exigiu direitos de
voto mais completos para a maioria negra africana no país
(então chamado Rhodesia). As sanções da ONU e um
levantamento de guerrilha finalmente levaram a eleições livres
em 1979 e a independência (como Zimbabwe) em 1980.
Robert Mugabe, o primeiro primeiro-ministro do país, foi o
único governante do país (como presidente desde 1987) e
dominou o sistema político do país desde a independência. Sua
campanha caótica de redistribuição da terra, que começou em
1997 e se intensificou após 2000, provocou o êxodo de
fazendeiros brancos, paralisou a economia, e introduziu uma
grande escassez de commodities básicas. Ignorando a
condenação internacional, Mugabe manipulou as eleições
presidenciais de 2002 para assegurar sua reeleição. Em 2005,
a capital de Harare embarcou na Ordem de Restauração da
Operação, ostensivamente um programa de racionalização
urbana, que resultou na destruição das casas ou empresas de
700 mil apoiantes na maior parte pobres da oposição. Mugabe,
em 2007, instituiu controles de preços em todas as
commodities básicas, causando compras de pânico e deixando



as prateleiras da loja vazias por meses. As eleições gerais
realizadas em março de 2008 continham irregularidades, mas
ainda representavam uma censura do governo liderado pela
ZANU-PF, com a oposição ganhando a maioria dos assentos
no parlamento. Movimento para a Mudança Democrática - O
líder da oposição Tsvangirai, Morgan Tsvangirai, ganhou o
maior número de votos na eleição presidencial, mas não o
suficiente para ganhar. Na sequência de uma eleição de
segunda volta em junho de 2008, uma violência considerável
contra membros do partido da oposição levou à retirada de
Tsvangirai da votação. A ampla evidência de violência e
intimidação resultou em uma condenação internacional do
processo. Negociações difíceis sobre um "governo de unidade
nacional" de compartilhamento de poder, em que Mugabe
permaneceu presidente e Tsvangirai tornou-se primeiro-
ministro, foram finalmente resolvidos em fevereiro de 2009,
embora os líderes não conseguissem chegar a acordo sobre
muitas questões governamentais relevantes. Mugabe foi reeleito
presidente em 2013 na votação que foi severamente falho e
internacionalmente condenado. Como pré-requisito para a
realização das eleições, o Zimbabué promulgou uma nova
constituição por referendo, embora muitas disposições da nova
constituição ainda não tenham sido codificadas em lei. Em
novembro de 2017, o vice-presidente Emmerson Mnangagwa
assumiu o comando após uma intervenção militar destinada a
impedir que Mugabe elevasse sua esposa para sucedê-lo.
Mnangagwa foi inaugurado presidente dias depois, prometendo
realizar eleições presidenciais em 2018.



Geografia de Zimbabwe

Onde no globo é Zimbabwe? A
localização deste país é África do Sul, entre a África do Sul e a
Zâmbia. A área total de Zimbabwe é 390,757 km2, da qual
386,847 km2 é terra. Então este é um país bastante grande.
Como podemos descrever o terreno do país? Desta forma:
principalmente planalto alto com maior platô central (alto veld);
montanhas no leste. O ponto mais baixo de Zimbabwe é junção
dos rios Runde e Save 162 m, o ponto mais alto Inyangani
2,592 m de. E o clima é tropicais; moderado pela altitude;
estação chuvosa (de novembro a março).

Habitantes de Zimbabwe
Vamos dar uma olhada em quantas pessoas vivem em

Zimbabwe. O número é: 13,805,084. Portanto, esta não é uma
população muito grande. Quem mora aqui? Africano 99,4%
(predominantemente Shona, Ndebele é o segundo maior grupo
étnico), outros 0,4%, não especificado 0,2% (2012 est.). Quais
são os idiomas em Zimbabwe? Shona (oficial, mais falado),
Ndebele (oficial, segundo mais falado), inglês (oficial ,
tradicionalmente utilizado para negócios oficiais), 13 línguas
minoritárias (oficial, incluindo Chewa, Chibarwe, Kalanga,



Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, língua de sinais, Sotho,
Tonga, Tswana, Venda e Xhosa). E as religiões: protestantes
74,8% (inclui apostólico 37,5 %, Pentecostal 21,8%, outros
15,5%), católico romano 7,3%, outros cristãos 5,3%, 1,5%
tradicional, muçulmanos 0,5%, outros 0,1%, nenhum 10,5%
(2015 est.). Quantos anos as pessoas estão em média? 20 ano.
Temos que acrescentar que esse número é a mediana - então,
metade das pessoas é mais velha do que isso, a metade é mais
nova. E qual é a expectativa de vida (no nascimento)? Isto:
60.4 ano. Onde as pessoas vivem em Zimbabwe? Aqui: Além
das principais aglomerações urbanas em Harare e Bulawayo, a
distribuição da população é bastante igual, com números
globais um pouco maiores na metade leste. As principais áreas
urbanas de Zimbabwe são: Harare (capital) 1,501 milhões
(2015).

Governo e Economia de Zimbabwe
A cidade de Zimbabwe é Harare e o governo tipo semi-

República Presidencial. Vamos dar uma olhada nas divisões
administrativas - 8 províncias e 2 cidades com estatuto
provincial; Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland
Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo,
Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands. Em
relação à economia de Zimbabwe, produtos industriais
importantes são mineração (carvão, ouro, platina, cobre, níquel,
lata, diamantes, argila, inúmeros minérios metálicos e não
metálicos), aço; Produtos de madeira, cimento, produtos
químicos, fertilizantes, vestuário e calçado, alimentos, bebidas.
Produtos agrícolas importantes são tabaco, milho, algodão,



trigo, café, cana-de-açúcar, amendoim; ovelhas, cabras,
porcos. As commodities de exportação mais importantes são
platina, algodão, tabaco, ouro, ferro ligas, têxteis / vestuário e
os parceiros de exportação mais importantes são África do Sul
79,5%, Moçambique 9,5%, Emirados Árabes Unidos 4,1%
(2016 ). As commodities de importação mais importantes são
máquinas e equipamentos de transporte, outros produtos
industriais, produtos químicos, combustíveis, produtos
alimentares e os parceiros de importação mais importantes são
África do Sul 46,6%, Zâmbia 24% (2016). Quão rico é
Zimbabwe e quão rico são as pessoas neste país? O número
mais importante aqui é PIB per capita (PPP): $2,300 (2017
estimativa). Este é um número muito baixo. Vamos acrescentar
que isso significa Produto interno bruto por pessoa, que é
recalculado em relação ao custo relativo de bens e serviços
locais. E um número mais importante - população abaixo da
linha de pobreza: 72.3% (2012 estimativa).

Mapa de Zimbabwe
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