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Unidade 5

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 9o ANO 

1.

(D)  Arábia Saudita e Irã 

(A)  Rússia 

(F)  Indonésia e Tailândia 

(C)  Índia e Paquistão 

(E)  China e Japão 

(B)  Cazaquistão e Uzbequistão 

2. Os alunos devem citar uma das características apresentadas em cada região.

Região Características físicas

Ásia Setentrional
Climas polar e subpolar; vegetação de Taiga ou Floresta de 

Coníferas e Tundra; rios extensos, como o Ob, Ienissei e o Lena.

Sudeste Asiático 
Baixos planaltos e planícies; climas equatorial e tropical; grande 

incidência de vulcões e de terremotos.

Ásia Central 

Planícies e altos planaltos no leste, além de montanhas na 
divisa com o Oriente Médio; climas secos, semiáridos e áridos e 
vegetação de Estepes; grandes rios, como o Syr Daria e o Amu 
Daria, que se destacam na rede hidrográfica da região; o local 

apresenta muitos cursos de água temporários.

Oriente Médio 

Planaltos circundados por montanhas e planícies, com destaque 
para a Planície da Mesopotâmia; climas árido e semiárido; 
vegetação de Estepes áridas e plantas xerófilas (adaptadas 
a climas desérticos) e, nos locais de climas mais úmidos, 

vegetação mediterrânea.

Ásia Meridional 

Altas montanhas, como a Cordilheira do Himalaia; planaltos,  
como o Planalto do Decã, e planícies, como a Indo-Gangética; 

clima tropical sob o regime das monções; vegetação de  
Florestas Tropicais, nas áreas mais úmidas, e de Savanas,  

nas áreas semiúmidas.

Extremo Oriente 
Elevadas montanhas e planícies fluviais; climas árido e 

semiárido, subtropical, temperado, frio de montanha e desértico; 
florestas Subtropical e Temperada e Estepes.
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3. 

(3)  A região é marcada por grandes conflitos geopolíticos, cuja origem está na disputa por 
um território a que árabes e judeus consideram ter direitos históricos. Esta região também 
concentra as maiores reservas mundiais de petróleo.  

(4)  A região apresenta um bom nível de desenvolvimento, abrange uma das maiores 
potências econômicas do planeta e o país de crescimento mais acelerado do século XXI.

(1)  A região é ocupada por campos de exploração de petróleo e gás, além de grandes 
plantações agrícolas que se beneficiam do solo tchernozion, rico em nutrientes. 

(5)  Entre os países que compõem a região, o mais importante economicamente apresenta 
uma população que ultrapassa 1,1 bilhão de habitantes e possui uma renda per 
capita de 2.753 dólares. Entretanto, índices de pobreza do país demonstram grandes 
desigualdades. 

(2)  A região é marcada por conflitos entre etnias, agravados no passado pela relação 
comercial desigual com a Rússia. Somados ao clima desfavorável para a agricultura, 
esses conflitos favoreceram o surgimento de economias e estruturas sociais precárias, 
marcadas pela instabilidade política e pela miséria da população.

4. 

a) O crescimento econômico da região nas décadas de 1970 a 1990 teve como principal 
fator a expansão das transnacionais japonesas e estadunidenses.

b) As empresas instalaram-se na região principalmente por causa do baixo custo da mão de 
obra e da disponibilidade de matérias-primas.

c) Esses países asiáticos ficaram conhecidos como NPIs (Novos Países Industrializados).

5.

a) A região asiática do Oriente Médio compreende países habitados principalmente por 
árabes de maioria muçulmana.

b) As populações do Irã e do Afeganistão, embora de maioria islâmica, têm origem persa, e 
Israel tem população majoritariamente judaica.

c) Com a criação do Estado de Israel no ano de 1948, os conflitos entre árabes e israelenses 
se multiplicaram. Os judeus expulsaram grande parte dos palestinos, que se refugiaram 
em várias partes do Oriente Médio. 

d) As sucessivas derrotas árabes nas guerras de 1947-1948, 1956, 1967 e 1973 
consolidaram o Estado de Israel e sufocaram qualquer possibilidade de um Estado 
palestino. Foi então que extremistas optaram pelo uso do terrorismo como forma 
de pressão.
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e) No contexto da Guerra Fria, o Oriente Médio foi um dos focos de tensão entre as 
superpotências. Enquanto Israel se aliou aos Estados Unidos, os países árabes 
buscaram ajuda da União Soviética.

6. 

a) As regiões mais afetadas são o Extremo Oriente, a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático.

b) O Rio Yang-Tsé é muito importante para a China, e, para a Índia, são importantes os rios 
Ganges e Indo. 

7. 

(F)  A Ásia é o segundo continente mais populoso da Terra, depois da África. 

(V)  A China e a Índia são os países mais populosos do continente e do mundo. 

(V)  A distribuição da população pelo continente asiático é irregular. Há áreas com elevada 
concentração de habitantes, como Bangladesh, onde a densidade demográfica 
ultrapassa 880 hab./km2. 

(F)  Mesmo áreas inóspitas, como desertos e altas montanhas, apresentam densidades 
superiores a 100 hab./km2

. 

(V)  As grandes concentrações populacionais ocorrem sobretudo nas regiões litorâneas, como 
na China, no Vietnã e na Índia. 

(V)  Nas regiões interioranas cortadas por grandes rios, como o Hoang-Ho (Amarelo) e o Yang-Tsé 
(Azul), na China, e o Ganges e o Indo, na Índia, as densidades demográficas são elevadas. 

8. 

a) O continente que apresenta maior população que vive em favelas é a Ásia. A exceção é 
o Brasil. A grande percentagem da população residente em favelas está relacionada ao 
fato de o continente apresentar grandes concentrações humanas, tanto na faixa litorânea 
como no interior, às margens dos grandes rios.

b) As regiões com maior população residente em favelas são: a Ásia Meridional (Índia, 
Paquistão e Bangladesh), o Extremo Oriente (China), o Sudeste Asiático (Indonésia e 
Filipinas) e o Oriente Médio (Irã e Turquia).

9. O texto do aluno deverá destacar as diferenças nas taxas de mortalidade infantil (índice 
que revela as condições de vida da população, sobretudo no que se refere à alimentação 
e ao saneamento básico). De um lado, Japão e Coreia do Sul apresentam as mais baixas 
taxas de mortalidade infantil e, em oposição, o Afeganistão, um dos mais elevados índices 
do mundo. Em relação aos países intermediários, há diferenças, por exemplo, entre a 
China e a Índia. Quanto à expectativa de vida, são observadas diferenças, e Japão e 
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Coreia do Sul se destacam pelas maiores expectativas de vida. Concluindo, o texto do 
aluno deverá apresentar as grandes desigualdades entre os países asiáticos.

10.

a) Porque o continente asiático é o mais populoso, e vários de seus países estão se 
industrializando, fator importante para o crescimento da população urbana.

b) As duas regiões que apresentarão maior número de megacidades em 2015 são o Extremo 
Oriente e a Ásia Meridional, ambas com cinco megacidades.

11. 

(F)  Em muitos países asiáticos as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e 
baixa mecanização, como ocorre no Japão e em Israel. 

(V)  Vários povos asiáticos praticam a agricultura de subsistência, responsável pela produção 
de alimentos para o consumo interno, especialmente de arroz, alimento básico das 
populações do continente. 

(V)  Alguns países asiáticos apresentam técnicas agrícolas modernas e irrigação, fatores que 
lhes garantem elevada produtividade. 

(F)  O sistema agrícola de plantation foi criado na Ásia e, por causa dos resultados positivos, 
foi introduzido no século XIX no continente europeu. 

(V)  Em diversos locais da Ásia pratica-se a plantation, monocultura cuja produção é destinada 
à exportação. 

(V)  Arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas estão entre os principais produtos da 
agricultura asiática. 

(F)  O Paquistão e a Turquia são os maiores produtores mundiais de arroz, junto com o Irã e o 
Iraque. 

12. O texto do aluno deverá destacar inicialmente o fato de o Oriente Médio ser uma região 
que concentra mais da metade das reservas mundiais de petróleo (59%). Essa grande 
reserva atribui à região um papel geopolítico de grande importância para todo o mundo.  
O texto pode destacar ainda o fato de os países da região não serem desenvolvidos, 
apesar de apresentarem grandes reservas petrolíferas.

13. 

a) Os países mais industrializados da Ásia são Israel, China, Coreia do Sul e Japão. 

b) A indústria japonesa destaca-se mundialmente nos setores de informática, robótica, 
eletroeletrônico e automobilístico.
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c) Os Tigres Asiáticos são: Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong. Esses países se 
industrializaram em virtude da produção em larga escala de artigos de valor altamente 
competitivo no mercado internacional destinados à exportação.

14. 

(D)  Shiva é um dos deuses dessa mistura de religião e filosofia que é seguida por cerca de 
961 milhões de adeptos.  

(F)  Religião tradicional japonesa que reverencia os espíritos da natureza. 

(C)  Hegemônico em Israel, tem presença restrita em outros países asiáticos. 

(E)  Originária da Índia, a religião tem a maioria de seus adeptos na China (cerca de 
113 milhões). 

(B)  Com 1,4 bilhão de adeptos, é atualmente a religião que mais cresce no mundo. 

(A)  A Bíblia é o livro sagrado dessa religião que apresenta mais de 2,2 bilhões de fiéis 
no mundo. 

15.

a) A religião islâmica foi criada por Maomé no século VII, no território que hoje corresponde 
à Arábia Saudita. Seu livro sagrado é o Alcorão. 

b) O islamismo difundiu-se por todo o Oriente Médio, chegando à Turquia, a alguns países 
do sul da Europa e ao norte da África. 

c) Atualmente, o islamismo é importante também na Ásia Central, no Sudeste Asiático e em 
vários países da África Subsaariana.

d) O islamismo divide-se em várias correntes, sendo a sunita e a xiita as mais conhecidas.

e) Vários países do Oriente Médio usam os princípios do Alcorão como instrumento político  
e de controle da população. Um desses países de governo teocrático é o Irã.


