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1. A imagem abaixo representa uma paisagem muito comum na região do Sudeste Asiático. Essa 
forma de relevo tem grande importância para a economia asiática e influencia na ocupação 
do espaço.  
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Paisagem em Vang Vieng, Laos. 

a) Identifique a forma de relevo retratada. 

 

 

 

 
 

b) Explique de que forma essa característica físico-natural influenciou a ocupação de parte do 

território asiático. 
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2. Observe a imagem abaixo. 
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Paisagem da Sibéria no inverno. 

Aponte e explique três aspectos físico-naturais que determinam alguns contrastes entre a paisagem 
asiática que pode ser observada na Sibéria e na paisagem do sudeste asiático, evidenciada na 
questão 1.  

 

 

 

 

 

 

3. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que 
visava barrar a entrada de refugiados sírios no país. Considerando a complexidade da situação do 
país, em conflito, e a composição religiosa da Síria, explique o motivo desse decreto. 
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4. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em Oeste e Leste, 
ou Ocidente e Oriente. Além dessa divisão geográfica, existe outra possibilidade de regionalização 
do mundo entre Ocidente e Oriente, baseada em fatores históricos.  

a) Explique em que se baseia essa regionalização. 

 

 

 

 

 

 

b) Explique a relação dos grupos fundamentalistas islâmicos com o mundo ocidental.  

 

 

 

 

 

 

5. Explique brevemente a questão histórica envolvida na partilha da Palestina, causa de diversos 
conflitos nesse território. Por fim, relacione essa questão à delimitação do território. 
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6. Desde a segunda metade do século XX, alguns países asiáticos têm se destacado pelo acelerado 
crescimento econômico. 

a) Como se denomina esse grupo de países? 

 
 

b) Quais as principais características econômicas desses países? 
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7. Observe o mapa abaixo. 

Produção de petróleo por país em mil barris/dia 

Banco de imagens/Arquivo da editora  

 
Elaborado com base em: IBGE. Atlas escolar.  

Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_producao_de_petroleo.pdf>. Acesso em: 12 out.2018.  

Utilizando as informações do mapa e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 

a) O petróleo é um importante produto para a manutenção da economia de grande parte dos 

países do Oriente Médio, porém a indústria tem maior relevância na balança comercial. 

b) Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo mundial. Por isso, podem controlar o 

volume total da produção e, consequentemente, o preço do barril. 

c) A produção de petróleo influencia na política externa dos maiores produtores e também na 

ocupação do território por parte dos militares e, consequentemente, na ocorrência de 

conflitos bélicos, inclusive com a atuação de potências mundiais no Oriente Médio. 

d) A produção do Oriente Médio fica abaixo dos 20 mil barris de petróleo por dia, número 

consideravelmente menor do que o do maior produtor. 
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8. Observe o mapa físico do continente asiático. 

Ásia: aspectos físicos 

Banco de imagens/Arquivo da editora  

 
Fonte: elaborado com base em: IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.govbr/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_fisico.pdf>. 

Acesso em: 19 out. 2018. 

Com base na observação das características representadas no mapa e nos seus conhecimentos 
acerca de aspectos físico-naturais do continente asiático, compreende-se que: 

a) a Ásia tem uma rede hidrográfica abundante, o que permite o abastecimento de quase a 

totalidade da população, principalmente nas planícies aluviais. 

b) as regiões do sudeste e leste do continente asiático fazem parte de uma área de instabilidade 

conhecida como Círculo de Fogo e que apresenta intensa atividade sísmica. 

c) o Himalaia apresenta-se como uma barreira física para a Índia, já que sua topografia não 

possibilita nenhum benefício para o país, particularmente no que se refere à hidrografia.  

d) por ser um continente com baixo IDH, não há grandes interferências na paisagem natural, 

favorecendo o turismo, incentivado pela beleza natural conservada. 

 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_fisico.pdf
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9. A respeito dos conflitos na Síria, assinale a alternativa correta. 

a) A China apoia a queda do ditador da Síria, pois ele financia grupos terroristas, o que afetaria 

os investimentos chineses realizados no Oriente Médio. 

b) A Rússia tem interesse em tirar o presidente sírio do poder porque ele representa uma ameaça 

ao relacionamento entre os dois países, o que poderia pôr fim a acordos antigos. 

c) O conflito da Síria é resultado das tensões religiosas existentes no Oriente Médio e está afetando 

o governo democrático conquistado após o movimento conhecido como “Primavera Árabe”. 

d) O ditador sírio Bashar Al-Assad pertence a um grupo minoritário, porém a maioria da população, 

representada pelos sunitas e curdos, é discriminada no próprio país e sofre com as consequências 

da violência dos conflitos. 

 

10. Com base em seus conhecimentos sobre o Japão, assinale a alternativa correta. 

a) O Japão pertence aos Tigres Asiáticos, países cuja economia e comércio apresentaram 

crescimento a partir dos anos 1960. 

b) Por conta da limitação do seu território, o Japão enfrenta problemas para desenvolver a 

indústria pesada, como a siderurgia e a metalurgia. 

c) O Japão conseguiu crescer economicamente por conta da limitação imposta sobre o Estado 

na economia. 

d) O Japão investiu pesadamente na economia dos países que hoje formam os Tigres Asiáticos 

e ainda hoje exerce grande influência regional. 


