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1. Leia o texto a seguir. 

Ao longo da história da humanidade, a disponibilidade de recursos naturais, e 

relevos que facilitassem a acessibilidade e a sobrevivência e defesa foram fatores 

importantíssimos para a concentração de pessoas. O fácil acesso a suplemento de água 

potável e a recursos minerais como ferro, carvão e petróleo e a existência de solos 

férteis e de potencial de cultivo privilegiaram certas áreas para a ocupação em 

detrimento de outras. Os férteis vales de grandes rios como [...] o Amarelo, na China, 

são exemplos de regiões que apresentam enorme concentração populacional em 

função da elevada produtividade de suas planícies fluviais. 

BECKER, Bertha K. Manual do candidato: geografia. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. p. 35.  

Disponível em: <http://bit.ly/2SAn3lz>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

Com base no exemplo chinês, demonstre a influência exercida pelas características regionais e pela 
paisagem no modo como os diferentes povos se organizam. 
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2. Leia o texto a seguir. 

Tibete: nação ou território 

O Partido Comunista chinês [...] se esforça por integrar o Tibete à nação 

chinesa. Os esforços são feitos com generosos investimentos, ocupação da área com 

etnias diferentes, alfabetização pelo mandarim e, é claro, pela repressão. Mas, afinal, 

o Tibete seria um país soberano? Ou parte do território chinês? Apesar de recente, a 

discussão apela especialmente para fatos históricos. Não que se excluam aspectos  

étnicos ou geográficos, por exemplo; mas a legitimidade é buscada na história. [...] 

Dessa forma, as opiniões sobre o assunto são divididas entre os nacionalistas tibetanos 

e os integralistas chineses. Os nacionalistas afirmam que o Tibete constitui uma nação 

autônoma desde os primórdios. Os integralistas argumentam que o Tibete jamais fora 

outra coisa senão um território chinês. 

NETTO, Marcelo dos Santos. Tibete: nação ou território. UNB: Revista Mundorama, 2009.  

Disponível em: <http://bit.ly/2SDD6PI>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

Considerando as informações fornecidas, explique o contexto de anexação do território tibetano 
à China e os interesses chineses na região do Tibete. 
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3. Leia o texto a seguir. 

[...] durante o período 1980-2000, os fabricantes da China e da Índia 

conseguiram adquirir capacitações tecnológicas em produtos e em processos de 

fabricação, bem como competitividade no atendimento da demanda de seus 

respectivos países. [...] O diferencial competitivo dos fabricantes chineses e indianos 

reside na oferta de veículos a um custo relativamente menor, devido aos níveis 

salariais praticados em suas economias. Particularmente, as vantagens desenvolvidas 

com maior intensidade ocorrem no segmento de veículos compactos de baixo custo, 

em decorrência de sua aceitação pelo mercado local. Esse desempenho positivo 

possibilitou a internacionalização desses produtores a partir do final dos anos 2000. 

COSTA, Rodrigo Morem da; HENKIN, Hélio. Estratégias competitivas e desempenho da indústria automobilística no Brasil.  

Economia e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 2(57), 2016, p. 471-472. Disponível em: <http://bit.ly/2SFdrpR>. Acesso em: 30. out. 2018. 

Com base no texto, explique os impactos do processo de industrialização na produção de veículos 
na Índia. 

 

 

 

 

 

 

4. Leia a manchete a seguir. 

Cordilheira do Himalaia fica 4 milímetros mais alta a cada ano 

EFE. Folha de S.Paulo, 27 maio 2011. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/ciencia/2011/05/921781-cordilheira- 

do-himalaia-fica-4-milimetros-mais-alta-a-cada-ano.shtml>. Acesso em: 9. nov. 2018. 

Explique a existência de picos de montanhas tão altos na cordilheira do Himalaia, onde está localizado 
o monte Everest, o pico mais alto do mundo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/ecos/v25n2/0104-0618-ecos-25-02-00457.pdf
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5. Leia e analise os textos a seguir. 

A Caxemira é reconhecida internacionalmente como parte integrante da 

administração indiana. Porém, o governo do Paquistão posiciona-se contra esse 

reconhecimento e defende a ideia de que o estatuto da Caxemira ainda é incerto e 

apenas o povo pode decidir o posicionamento da mesma. 

ANUNCIAÇÃO, Arthur Sá. O conflito em Caxemira: uma luta identitária e a perpetuação de um risco internacional.  

Coimbra, 2013, dissertação. p. 7. Disponível em: <http://bit.ly/2SABI00>. Acesso em: 30. out. 2018. 

Quando foram estabelecidas as novas delimitações geográficas, foi dada à 

população a oportunidade de escolher em qual nação desejasse se estabelecer. No 

entanto, o governante do Estado de Jammu e Caxemira, situado exatamente entre 

Índia e Paquistão, hesitou ao escolher entre uma das nações para anexação, sendo ele 

hindu e 80% da população do principado muçulmana. 

SANTOS, Sissa. Direito de autodeterminação negado na Caxemira. Jornalismo Colaborativo, 17 abr. 2017.  

Disponível em: <http://jornalismocolaborativo.com/direito-de-autodeterminacao-negado-na-caxemira/>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

O conflito entre a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, pelo controle da 
região da Caxemira está relacionado: 

a) ao interesse de grupos hinduístas e budistas de obterem a emancipação política e econômica 

do seu território que está sob administração indiana.  

b) à disputa do território por grupos muçulmanos que são maioria na região administrada pela 

Índia e que culturalmente se identificam mais com o Paquistão.  

c) ao desenvolvimento de políticas internacionais que, em apoio ao governo indiano, têm 

interferido internamente na região de maioria muçulmana. 

d) à divisão feita no território por grupos budistas que detêm a maior parte do controle da região 

sob administração chinesa. 

e) à presença de paquistaneses partidários da pró-democracia que lutam pela autonomia da 

região sob domínio hindu. 
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6. Analise o mapa a seguir. 

Reprodução/NASA´s Goddard Space Flight Center 

Mudanças nos níveis de NO2 (Dióxido de nitrogênio)  

na China e Japão entre 2005-2014 

 
Fonte: NASA. Human Fingerprint on Global Air Quality. Disponível em: <https://svs.gsfc.nasa.gov/12096>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

No mapa, as regiões em vermelho são os locais de maior concentração de dióxido de nitrogênio, 
evidenciando altas taxas de poluição no ar nessas regiões, que ocorre por causa da intensificação 
do uso de carvão para geração de energia. As regiões em azul indicam uma redução desse 
poluente. Considerando as informações fornecidas, compreende-se que: 

a) a qualidade do ar e a emissão de poluentes na atmosfera estão relacionadas à importância 

econômica mundial de uma nação.  

b) o continente asiático apresentou significativas diminuições em relação aos níveis de emissão 

do dióxido de nitrogênio.  

c) a produção de energia e os processos industriais têm se intensificado ao longo dos anos 2000 

no norte da China.  

d) o Japão foi um país profundamente afetado com a queda da venda de automóveis durante 2014. 

e) os países asiáticos são as regiões que durante 2005 mais contribuíram para a redução da 

poluição do ar.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Avaliação 

7. Leia os trechos a seguir. 

Tropas curdas iniciam ofensiva contra Estado Islâmico na cidade de Sinjar 

AGÊNCIA Brasil. EBC, 12 nov. 2015. Disponível em: <http://bit.ly/2zjwD3w>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

A Anistia Internacional lembra que a administração autônoma curda é um dos 

principais aliados da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, na luta 

contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria. 

AGÊNCIA Brasil. Curdos obrigam civis a abandonar casas na Síria. EBC, 13 out. 2015.  

Disponível em: <http://bit.ly/2SApDrH>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

A atuação dos curdos contra o Estado Islâmico explica-se historicamente, na medida em que: 

a) os curdos sentem sua autonomia ameaçada pelo Estado Islâmico, que quer anexá-los. 

b) os curdos desejam substituir o Estado Islâmico na luta terrorista contra o Ocidente. 

c) o Estado Islâmico ameaça a recém-conquistada independência do Curdistão do Irã. 

d) o Curdistão é um país que desejou se aliar ao Estado Islâmico, mas não conseguiu. 

e) a população curda é de maioria cristã, por isso combate o Estado Islâmico.  
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8. Leia o texto a seguir e analise as tabelas. 

A economia sul-coreana, tradicionalmente baseada na agricultura, tem 

demonstrado, desde os anos 60, grande dinamismo industrial. Uma série de planos 

econômicos foram iniciados em 1962 e orientaram o desenvolvimento da manufatura 

leve para a exportação. A ajuda econômica, naquela época, especialmente dos  

EUA e, mais tarde, do Japão, na forma de assistência técnica, foi importante para 

o crescimento econômico do país. Nos anos 70, foi empreendida a industrialização 

pesada, liderada pelos grandes conglomerados de propriedade familiar, levando a 

indústria coreana a produzir e exportar. 

MASIERO, Gilmar. A economia coreana: características estruturais. Disponível em: <http://bit.ly/2SDVuHT>. Acesso em: 30. out. 2018. 

Para onde a Coreia do Sul exporta? – 2016 O que a Coreia do Sul exporta? – 2016 

. 

País % 

China 24 

Estados Unidos 14 

Vietnã 6.3 

Hong Kong 6.1 

Japão 4.6 

 

Produto % 

Circuitos integrados 13 

Carros 7,4 

Navios de cruzeiros 4,5 

Peças de veículos 3,9 

LCDs 3 

Elaborado com base em: OEC. Coreia do Sul. Disponível em: 

<http://bit.ly/2z4RB6V>. Acesso em: 9 nov. 2018.  

Elaborado com base em: OEC. Coreia do Sul. Disponível 

em: <http://bit.ly/2z4RB6V>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

Sobre o processo de industrialização na Coreia do Sul e seus efeitos, assinale a alternativa correta. 

a) A dependência econômica dos Estados Unidos e depois do Japão e de seus constantes 

investimentos na região tem se mantido atualmente.  

b) O desenvolvimento industrial sul-coreano está baseado na produção de produtos de baixo 

valor agregado e tem mercado de exportação restrito.  

c) A retração atual do mercado de exportação na Coreia do Sul está relacionada à baixa demanda 

de produtos coreanos no continente americano.  

d) O crescimento do mercado de exportação sul-coreano evidencia a dependência e a subordinação 

econômica do país em relação aos países asiáticos.  

e) A exportação de produtos de alto valor agregado para um dos maiores mercados consumidores 

do mundo tem garantido índices relevantes para a economia coreana. 
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9. Leia a manchete a seguir. 

Índia lucra com tecnologia, mas sofre com fugas de cérebro  

AMARAL, Rodrigo. BBC, 12 ago. 2002.  

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020812_eleicaoct3ro.shtml>. Acesso em: 29 out. 2018. 

Com base nas informações fornecidas pela manchete sobre a situação da Índia, entende-se que 

a) o índice de qualidade de vida e desenvolvimento econômico da população do leste asiático é 

inferior ao da Índia. 

b) os altos índices do IDH da Índia estão relacionados com a qualidade de suas universidades e 

soluções tecnológicas. 

c) o índice de qualidade de vida da Índia está estritamente relacionado à sua capacidade de 

produzir tecnologia de ponta. 

d) os indicadores sociais indianos são inferiores à sua capacidade de formar profissionais 

qualificados, gerando êxodo. 

e) o lucro obtido na área da tecnologia é revertido para promover as universidades de língua 

estrangeira na Índia. 

 

10. Analise as afirmativas a seguir.  

I. Na região sul da Ásia, estão localizadas as florestas tropicais com altos índices pluviométricos 
e compostas de uma vegetação pouco variada e não muito densa.  

II. A Tundra localiza-se ao longo de uma faixa ao norte do continente asiático, e o clima inóspito 
não permite o desenvolvimento de vegetações de grande porte.  

III. A Taiga, vegetação composta de árvores coníferas, está localizada em regiões típicas de clima 
polar e em áreas de baixa altitude na Ásia. 

IV. Localizado na região na Ásia Central, o deserto do Gobi, na Mongólia, é um deserto menos 
arenoso, apresenta clima seco e períodos escassos de chuva no inverno.  

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e IV 

d) II, III e IV  

e) IV 


