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Unidade 6

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 9o ANO 

1. 
a) Os outros países emergentes que formam o grupo Bric são Rússia, Índia e China, os três 

localizados na Ásia.

b) O grupo Bric surgiu em 2001, quando o economista inglês Jim O’Neill, chefe de pesquisa 
em economia global de um dos maiores bancos de investimento do mundo (o Goldman 
Sachs), observou que esses países, apesar de separados cultural e geograficamente, se 
destacavam no mundo por suas economias e, o mais importante, tinham potencial para 
crescer. Foi assim que surgiu o grupo.

2. 
(F)  Cerca de dois terços do território russo estão situados na Europa, mas a capital do país, 

Moscou, está localizada na porção asiática.

(V)  Por sua grande extensão leste-oeste, o país é abrangido por onze fusos horários.

(V)  No relevo da Rússia destacam-se duas grandes planícies: a Russa, situada no noroeste, e 
a Siberiana, na porção centro-ocidental.

(F)  Os montes Alpes, onde há enorme concentração de jazidas minerais, especialmente de 
carvão, marcam a divisão do território russo entre a Europa e a Ásia.

(V)  A leste da planície Siberiana está localizado o planalto Central Siberiano, em que há 
cadeias montanhosas antigas, com concentração de minerais, como ouro e diamante.

(F)  O clima predominante no território russo é o mediterrâneo, com ocorrência da savana.

(V)  À medida que as latitudes diminuem, tem-se o clima subpolar e o predomínio da taiga ou 
floresta de coníferas, que abastece as indústrias de papel e madeira.

3.

Situação Consequência(s)

Regressão 
populacional

Crescimento vegetativo negativo (–0,3% ao ano) e diminuição  
da população.

Desagregação 
da União 
Soviética

Modernização industrial; abertura econômica para o mundo; aumento  
da pobreza e da concentração de renda.

Transição da 
economia 

planificada para 
a capitalista

Privatização das antigas empresas estatais, introdução da 
concorrência e da competição; busca do lucro como meta política e 
 econômica; liberação de preços e abertura ao capital estrangeiro.
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4. 
a) A industrialização do país foi mais intensa entre 1947 e 1989, na época da Guerra 

Fria, durante a qual a extinta União Soviética enfrentou os Estados Unidos na corrida 
armamentista.

b) Durante várias décadas, o país priorizou as indústrias de bens de produção (máquinas 
e equipamentos). Desde a década de 1980, porém, passou a ser dada prioridade às 
indústrias de bens de consumo, como alimentos, vestuário, eletrodomésticos etc.

c) Atualmente, os principais recursos minerais encontrados na Rússia são: o minério de ferro, 
extraído nos montes Urais; o carvão, da região de Kuzbass, na Sibéria; e o petróleo, em 
regiões da Sibéria, do Cáucaso e da planície Russa. 

d) A agropecuária também é uma importante atividade para a economia russa, apesar das 
dificuldades enfrentadas com os invernos prolongados e rigorosos.

e) Os principais cultivos são: trigo, centeio, beterraba açucareira, linho, cevada e 
algodão. Na atividade pecuária, destacam-se os rebanhos ovino, bovino e suíno.

5. 
a) Para mostrar que a nação pode teoricamente ser extinta em um milênio, em razão 

da baixa taxa de natalidade. É um sinal de alerta, porque o número de crianças está 
diminuindo.

b) A expectativa de vida está aumentando e poderá se tornar um problema para o governo, 
que precisará encontrar soluções para garantir o pagamento de pensões.

6. 
a) Os principais centros industriais do Japão estão localizados no litoral do oceano Pacífico.

b) Os três maiores centros industriais japoneses estão nas seguintes cidades: Tóquio, 
Nagoya e Osaka. 

c) O trem de grande velocidade tem um percurso que liga o Nordeste (cidade de Sapporo), 
até o Sudoeste do Japão (cidade de Kitakyushu).

d) A maior concentração de usinas hidrelétricas do Japão está na porção central do país, 
entre as cidades de Nagoya e Tóquio.

7. 
(F)  Cingapura e Hong Kong foram colônias francesas e só obtiveram a independência política 

no final do século XIX.

(V)  A partir de 1980, Cingapura entrou em uma fase de grande crescimento econômico, 
firmando-se como centro financeiro e de indústrias de alta tecnologia, vindas de outras 
partes do mundo atraídas pela mão de obra barata.
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(V)  A maioria da população de Cingapura é descendente de chineses (cerca de 74,7%). 
Malaios, indianos, britânicos e japoneses compõem, com outras etnias, as minorias do 
país, formando um verdadeiro mosaico cultural.

(V)  A reintegração de Hong Kong à China ocorreu em 1997, mas a antiga colônia deverá 
manter estrutura de governo autônoma e seu sistema socioeconômico por pelo menos 
meio século ainda.

(F)  A característica mais importante de Hong Kong é ser um dos maiores centros agrícolas 
do mundo, produzindo grande quantidade de grãos que são destinados principalmente à 
exportação.

(F)  O governo de Taiwan já promoveu várias tentativas para se reintegrar à China continental, 
mas o governo chinês recusa a proposta.

(V)  A indústria é a principal atividade econômica da Coreia do Sul, com destaque para a 
produção de automóveis, eletroeletrônicos, calçados e roupas.

(V)  Entre as ações adotadas pela Coreia do Sul para garantir seu desenvolvimento, estão os 
investimentos em educação e em infraestrutura, principalmente a ligada ao parque de 
pesquisa em ciência e tecnologia.

8. 
a) Os quatro países apontados são chamados de Tigres Asiáticos e tiveram um rápido 

crescimento econômico em razão de um conjunto de políticas destinadas a criar 
infraestrutura nos setores de educação e de pesquisa tecnológica e atrair capitais 
internacionais para acelerar a industrialização.

b) Indonésia, Tailândia, Malásia e Vietnã. São os chamados Tigres Asiáticos da segunda 
geração.

9. 
a) Mao Tsé-Tung liderou os comunistas em uma guerra civil que terminou em 1949, quando 

conseguiram vencer definitivamente os nacionalistas e implantaram a República Popular 
da China, que adotava um modelo político e econômico socialista.

b) A Revolução Cultural foi implantada por Mao Tsé-Tung a partir de 1966, iniciando um 
período de transformações na China. O plano de Mao era radicalizar o regime comunista e 
fortalecer seu poder pessoal. Para isso, estimulou a população, em especial a juventude, 
a se rebelar contra seus adversários dentro do Partido Comunista Chinês. Cerca de 20 
milhões de estudantes compunham as Guardas Vermelhas, que realizavam perseguições 
em grande escala. Todos os que não seguiam as ideias contidas no chamado Livro 
vermelho eram acusados de reacionários. A Revolução Cultural foi oficialmente encerrada 
após a morte de Mao, em 1976.
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10. 
(V)  A China possui grandes reservas de carvão, sua principal fonte de energia.

(F)  A China não possui reservas de petróleo, sendo obrigada a importar o combustível.

(V)  A implantação de usinas nucleares na China é favorecida pelas grandes reservas de 
urânio que possui.

(V)  A China possui um grande potencial hidrelétrico, que começa a ser explorado com a 
construção da gigantesca hidrelétrica de Três Gargantas, no Rio Yang-Tsé (Azul).

(F)  Apesar da potência gerada pela usina de Três Gargantas, a usina brasileira de Itaipu 
continua gerando mais energia.

(V)  A maior parte da energia consumida na China é produzida por termelétricas, que usam o 
carvão mineral e geram intensa poluição nos grandes centros urbanos chineses.

11. O PIB da China ultrapassou o japonês em razão de vários fatores, entre os quais é 
possível citar: a forte participação da China no comércio mundial, o acelerado crescimento 
da economia chinesa (superior a 8% ao ano) e a elevada soma de investimentos 
estrangeiros no país em virtude das grandes oportunidades oferecidas. Enquanto isso, a 
economia japonesa tem se mantido estagnada e com baixo crescimento.

12.
a) A região mais densamente povoada da China está localizada a leste, situada nas planícies 

costeiras e na região oriental, ao longo dos vales dos grandes rios, principalmente do 
Huang-Ho e do Yang-Tsé. Essas elevadas densidades estão relacionadas ao maior 
dinamismo da região, já que ali se concentram as indústrias e as principais cidades. 

b) A parte oeste do território apresenta densidade de menos de um habitante por quilômetro 
quadrado. Nessa região estão os desertos de Gobi e Takla Makan e elevadas cordilheiras, 
que dificultam a ocupação humana.

13. 
(V)  A Inglaterra consolidou seu domínio sobre a Índia no século XVII, após alguns anos de 

disputa com portugueses, franceses e holandeses.

(F)  A colonização britânica direcionou a produção do país para atender o mercado interno, 
colocando em segundo plano as exportações.

(V)  Os ingleses implantaram na Índia as plantations, grandes propriedades monocultoras com 
produção destinada à exportação.

(F)  As plantations foram benéficas para a economia da Índia, porque eliminaram as crises de 
fome e viabilizaram a industrialização e a modernização da sociedade indiana.

(V)  No início do século XX, a pobreza do país impulsionou um movimento nacionalista 
liderado por Mahatma Gandhi, que defendia a desobediência civil não violenta.
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(F)  As mobilizações desencadeadas por Gandhi facilitaram a independência da Índia em 
1960, anos depois do final da Segunda Guerra Mundial.

(F)  No processo de independência, a Inglaterra promoveu a partilha do território (então 
denominado União Indiana) entre elites regionais, dando surgimento à Tailândia, de maioria 
cristã.

14. 
a) Na Índia, a atividade econômica que emprega a maior parte da população 

economicamente ativa é a agricultura. 

b) O principal produto agrícola do país é o arroz, cultivado ao longo do rio Ganges e nas 
planícies litorâneas.

c) Outras produções importantes são realizadas na forma de monoculturas, como chá, 
algodão e cana-de-açúcar, heranças do período colonial.

d) Nas últimas décadas, porém, os indianos ganharam destaque no cenário mundial no 
setor industrial, sobretudo naquele ligado à informática, concentrado principalmente em 
Bangalore.

e) O processo de industrialização na Índia ainda é um fenômeno bastante pontual, ou seja, 
atinge apenas algumas cidades e regiões, como Calcutá, Mumbai, Chennai e a capital 
Nova Délhi.

f) A produção industrial também se destaca em produtos químicos, aço, softwares e 
farmacêuticos.

15.
a) Com a frase, o autor demonstra que há uma grande desigualdade social e econômica 

entre a população indiana. No mesmo território vivem milionários e pobres. A cidade 
abriga bancos, sedes de multinacionais e a maior favela da Ásia.

b) O trecho destaca que, apesar da pobreza existente na favela, há, na cidade de Mumbai, 
um forte crescimento econômico, comparável ao da China.


