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Unidade 5

Respostas das sugestões de avaliação

1. Sim, pois o continente se caracteriza pela pluralidade cultural e religiosa, por uma história 
marcada pelas grandes civilizações e por apresentar paisagens diversificadas.

2. O continente asiático está dividido em seis regiões: Ásia setentrional, sudeste asiático, 
Ásia central, Oriente Médio, Ásia meridional e extremo Oriente.

3. As afirmações incorretas são:

b) O sudeste asiático apresenta climas equatorial e tropical, com florestas abundantes. É 
formado por países continentais e insulares, entre eles, a Indonésia e o Timor Leste. 

d) O Oriente Médio apresenta climas árido e semiárido e sua população é muçulmana  
e judaica.

e) A Ásia meridional apresenta climas tropicais sujeitos ao regime das monções. Ela é 
formada por países como Paquistão, Sri Lanka, Nepal e Índia, que apresenta 
profundas desigualdades sociais. 

4. Fazem parte dos NPIs: Malásia, Cingapura, Tailândia e Indonésia. O crescimento 
econômico desses países foi impulsionado pela expansão das transnacionais  
japonesas e estadunidenses. Essas empresas se instalaram na região por causa  
do baixo custo da mão de obra e de matérias-primas. A instalação das transnacionais 
foi importante para a modernização e o aporte de capitais, permitindo aos governos 
desses países investir em educação, qualificar a mão de obra e acelerar ainda mais o 
crescimento regional.

5. 

a) O texto trata do ressecamento do mar de Aral. As palavras que preenchem as lacunas 
são: “mar de Aral” e “Aral”.

b) O problema ocorre na Ásia central, que é formada pelo Cazaquistão, Uzbequistão, 
Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão.

c) A principal causa do ressecamento do mar de Aral é o desvio do curso dos rios que o 
alimentam, obra feita para atender às necessidades do plantio de algodão. Entre  
os principais prejuízos ambientais, pode ser citada a desertificação dos solos, que 
os torna arenosos. Essa areia, espalhada pelos ventos, causa danos à saúde das 
populações locais.
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d) Sim, pois intensifica o problema de escassez de água na região. O aluno pode copiar o 
seguinte trecho: “Em uma apresentação feita a Ban, autoridades uzbeques queixaram- 
-se de que barragens no Tadjiquistão reduzirão gravemente o fluxo de água para o 
Uzbequistão. O Tadjiquistão, um país empobrecido, vê na geração hidrelétrica uma fonte 
potencial de recursos.”

6. Esse conflito tem sua origem na disputa entre árabes e judeus por um território. Após 
a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional, motivada pelo drama do 
holocausto nazista, dividiu o então protetorado britânico da Palestina em dois Estados: 
um para os judeus e outro para os árabes, que haviam ocupado a região no século VII. A 
comunidade árabe se negou a aceitar a criação do Estado de Israel, iniciando um conflito 
que continua até os dias atuais.

7. 

a) extenso, populoso, China, Índia

b) crescimento, natalidade, China, um, dois 

c) acelerado, elevada, mortalidade, negativa 

d) melhores, maiores, Japão, Israel, Tigres Asiáticos

e) grandes, litorâneas, deterioração 

8. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno exponha sua opinião sobre as diversas políticas 
de controle de natalidade e sobre os possíveis impactos de um crescimento populacional 
desordenado, que poderia comprometer a sustentabilidade planetária.

9. Essas atividades são importantes para a economia asiática, sobretudo nos países 
subdesenvolvidos, porque uma parcela significativa da população do continente mora no 
campo, espaço que concentra as atividades do setor primário.

10. 

Agricultura

Principais características

Muitos países praticam a agricultura de subsistência 
(para consumo interno). Utiliza-se pouca tecnologia 
e mecanização. É comum a prática do plantation 

(monocultura destinada à exportação).

Principais produtos 
agrícolas

Arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas.
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Agricultura

Países com elevada 
produtividadew

Japão e Israel, que empregam técnicas modernas, como 
sistemas  

de irrigação.

Indústria

Principais características Processos de produção modernos, mão de obra 
especializada e tecnologia de ponta.

Países mais 
industrializados

Israel, China, Coreia do Sul e Japão.

Setores que se destacam Informática, robótica, eletroeletrônico e automobilístico.

11. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno apresente as seguintes informações:

• A extração do petróleo está concentrada no Oriente Médio e no sudeste asiático.

• A Rússia apresenta grande parte das reservas de gás natural da Ásia.

• As áreas e os centros industriais estão, em sua maioria, situados no litoral.

• O cultivo de arroz e a agricultura de subsistência estão presentes no sudeste asiático, na 
Ásia meridional e em parte do extremo Oriente.

• A pecuária de subsistência predomina em porções do extremo Oriente e do Oriente Médio.

• A horticultura concentra-se em uma pequena porção da Ásia central.

• O cultivo de trigo, uvas e azeitonas concentra-se no norte do Oriente Médio, por causa do 
clima mediterrâneo e da proximidade com o oceano.

12. Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong. O desenvolvimento econômico dos Tigres 
Asiáticos deu-se por meio da produção e exportação, em larga escala, de artigos de valor 
altamente competitivo no mercado internacional.

13. Nesses países, um segmento da sociedade pratica atividades modernas da economia, 
tem formação especializada, faz estágios no Ocidente e obtém elevados salários e padrão 
de vida; e o outro segmento é constituído de mão de obra barata e trabalha em condições 
ilegais, sem nenhum direito trabalhista.  



4

14. 

a) V

b) F

c) F

d) V

e) V

f) F

15. 

a) O sistema de castas divide a sociedade indiana em grupos. Nele, não há possibilidade de 
mudança de grupo.

b) Os brâmanes, os vaixás, os xátrias e os párias (dalits).

c) A desigualdade social se manifesta na relação que cada casta tem com as redes sociais. 
Enquanto as mais favorecidas têm um número expressivo de comunidades que as 
representam, a casta dos párias aparece em poucos grupos. Essa situação é um reflexo 
da sociedade indiana: os mais ricos têm facilidade de acesso à internet e os mais pobres 
são excluídos da rede.


