
 

 

Tarefa 20 – Professora Sueli 
 

01.  

 
Fonte: Elaborado com base em Atlas geográfico escolar. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. p. 47. 

 
Observe o mapa da Ásia dividido em sub-regiões e associe as sentenças às regiões demarcadas e 

numeradas. 
(   ) 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. 

(   ) 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. 

(   ) 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. 

(   ) 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. 

(   ) 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. 
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02. Sobre as características socioeconômicas dos Tigres asiáticos, marque V nas sentenças verdadeiras e F nas 

falsas. 
Logo após, reescreva as afirmativas falsas de maneira correta. 
(   ) Cingapura e Hong Kong foram colônias francesas e só obtiveram a independência política no final do 

século XIX. 
(   ) 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. 
(   ) 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. 

(   ) 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. 

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

governo chinês recusa a proposta. 
(   ) A indústria é a principal atividade econômica da Coreia do Sul, com destaque para a produção de 

automóveis, eletroeletrônicos, calçados e roupas. 
(   ) 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. 
 

03. De acordo com Organização das Nações Unidas (ONU), a disponibilidade hídrica ideal deve ser de 1700 m3 
por habitante ao ano. Observe na tabela a disponibilidade hídrica de alguns países do Oriente Médio. 

 

Disponibilidade hídrica em países do Oriente Médio (2008) 
 

Países 
Disponibilidade 

(m3/hab./ano) 

Arábia Saudita 93 

Emirados Árabes 

Unidos 
31 

Iêmen 184 

Jordânia 148 

Líbano 1206 

Omã 369 

Síria 1314 
 

Fonte: World Resources Institute. Disponível em: <http://earthtrends.wri.org/pdf_library/data_tables/food_water_2008.pdf>. 

Acesso em: 18 out. 2011. 

 

Com base na tabela e em seus conhecimentos, responda: 

a) O Oriente Médio se localiza em que continente? 
b) Caracterize os países da tabela quanto à disponibilidade hídrica. 
c) Que fatores tornam o Oriente Médio um foco de tensões e conflitos? 

 

04. A respeito do crescimento demográfico no continente americano, assinale a alternativa correta. 

a) O crescimento demográfico é maior nos países desenvolvidos do continente do que nos países 
subdesenvolvidos. 

b) O elevado crescimento populacional dos países da América Latina é a principal causa de seu 

subdesenvolvimento. 
c) Na América Anglo-Saxônica as taxas de natalidade são elevadas e as de mortalidade são baixas. 
d) A queda do crescimento demográfico ocorreu primeiramente nos países da América Latina e, apenas 

recentemente, foi verificada nos países da América Anglo-Saxônica. 
e) As políticas de controle de natalidade e de planejamento familiar reduziram o crescimento demográfico 

dos países da América Latina, mas os problemas sociais desses países ainda são motivo de 
preocupação. 

 

05. Sobre os Tigres Asiáticos, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças a seguir. Em seguida, 
transcreva a(s) incorreta(s), corrigindo-a(s). 
(   ) São países que apresentaram grande desenvolvimento industrial nas últimas décadas. 
(   ) Tiveram seu crescimento econômico impulsionado com a instalação de empresas transnacionais, que 

buscavam matérias-primas e mão de obra a baixos preços. 
(   ) São países que apresentam leis trabalhistas, fiscais e ambientais muito rígidas, dificultando a entrada 

de empresas estrangeiras. 

(   ) São países cuja produção industrial é voltada basicamente para o abastecimento interno.  
(   ) São países cujos governos locais realizaram amplos investimentos em educação, contribuindo para 

acelerar o crescimento regional. 



Exercícios Complementares 
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06. Leia o texto a seguir. 

Nessa região asiática estão concentradas cerca de 65% das reservas de petróleo do mundo, o que atraiu 
grandes potências, como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia. Essas potências atuaram na 
política da região, visando à exploração desse mineral e gerando grandes conflitos desde o século XX. 
Apesar da importância mundial do petróleo, a maior parte da população não trabalha diretamente na 
exploração desse recurso nem se beneficia dos bilhões de dólares gerados por sua venda. A atividade 
industrial dessa região é pequena, com destaque para o setor da indústria têxtil, responsável pela 

tradicional produção artesanal dos tapetes persas, principalmente no Irã, Iraque e Afeganistão. A exceção 
é Israel, país mais industrializado da região. 
 
A região asiática a que se refere o texto é: 
a) Oriente Médio. 
b) Sudeste Asiático. 

c) Extremo Oriente. 
d) Ásia Meridional. 
e) Ásia Central. 

 
07. Leia o texto - Catástrofe no mar de Aral 

Ele tinha uma área equivalente à dos estados do Rio de Janeiro e Alagoas juntos. Por séculos, foi um oásis 
no meio do deserto. Mas agora o mar de Aral, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, está morrendo. 

Simboliza o que poderá acontecer com os outros mananciais do planeta se o ritmo do uso irracional 
continuar como nos dias de hoje.  
Apesar do nome, o Aral é um grande lago que se tornou salgado. Antes da década de 1960, tinha 62.000 
km2 de extensão. Hoje, já perdeu dois terços da sua área de superfície. 
 
Em toda a bacia do Aral, existem mais de 5 mil lagos, a maior parte na região dos rios Amu Daria e Sir 
Daria. Sua morte foi prevista há quase 50 anos, quando o então governo soviético desviou dois rios que o 

alimentavam para irrigar plantios de algodão.  
Os agrotóxicos poluíram 15% das águas, também castigadas pelos efeitos das barragens de 45 usinas 
hidrelétricas. A floresta que cercava suas margens praticamente acabou. Cerca de 80% das espécies de 
animais desapareceram. 

Com a erosão e a retirada exagerada de água, o Aral recebe anualmente 60 milhões de toneladas de sal 
carregadas pelos rios, matando peixes e, por consequência, a indústria pesqueira que sustentava a 

economia local. O sal e os pesticidas agrícolas se infiltraram no solo. Contaminaram lençóis freáticos, 
tornaram impossível a lavoura e elevaram a níveis epidêmicos doenças como o câncer. O Aral pode 
desaparecer se nada for feito para modernizar os sistemas de irrigação e adotar práticas ambientais menos 
agressivas. 

 

Fonte: Revista Planeta Sustentável. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_345576.shtml>. 

Acesso em: 29 ago. 2012 

 
Com base no texto e em seus conhecimentos, responda: 
a) O mar de Aral está localizado em que região da Ásia? 
b) De que maneira o desvio das águas dos rios contribuiu para a redução do Mar de Aral? 
c) Cite duas consequências provocadas pelos desmatamentos e pela retirada exagerada de água do mar 

de Aral. 
 

08. A Agricultura no Sul da Ásia, sudeste e Leste é caracterizada por pequenos agricultores estabelecidos em 
planícies aluviais, uma grande concentração de indivíduos em áreas limitadas, com uma dependência 
acentuada em relação aos grãos e outros alimentos básicos e, finalmente, o uso de técnicas tradicionais.  
 
Sobre a agropecuária no continente asiático, marque a alternativa correta. 

a) Na grande maioria dos países, as atividades agrícolas são realizadas com muita tecnologia e alta 
mecanização. 

b) A agropecuária é uma atividade econômica pouco importante na maior parte dos países do continente. 
c) A pecuária é praticada, principalmente, na forma intensiva, com o gado confinado. 
d) O arroz é um dos principais produtos da agricultura asiática, e a China e a Índia são os principais 

produtores mundiais. 

e) A produtividade agrícola é baixa em países que têm áreas agricultáveis limitadas, como Japão e Israel. 
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09. Um dos Tigres Asiáticos de Primeira Geração, esse território chinês esteve sob administração britânica 

desde 1842, tendo sido devolvido à China em 1997. Sua característica mais importante é ser um dos 
maiores centros financeiros e de serviços do mundo, concentrando grande quantidade de bancos, 
seguradoras e companhias de exportação e importação. O setor industrial é bastante diversificado e 
voltado para a exportação, principalmente de bens de consumo. 
O texto se refere a qual Tigre Asiático? 
a) Cingapura 

b) Hong Kong 
c) Taiwan 
d) Coreia do Sul 
e) Indonésia 

 
10. Sobre as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) na China, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças a 

seguir. 

(   ) Foram criadas com o objetivo de atrair investimentos de empresas estrangeiras, estimulando a 
exportação e o mercado interno. 

(   ) Fazem parte das reformas econômicas realizadas por Deng Xiaoping e que tinham como objetivo 
introduzir um modelo capitalista no país. 

(   ) São áreas que recebem investimentos do governo chinês por apresentarem baixo desenvolvimento 
econômico e social. 

(   ) Foram criadas na década de 1960, quando a China, governada por Mao Tsé-Tung, enfrentou um 

isolamento internacional. 
(   ) Resultaram em altas taxas de crescimento econômico e aumentos significativos da renda per capita, 

beneficiando parte da população chinesa. 
A partir dessa análise, justifique as afirmações falsas, reescrevendo-as de maneira correta. 

 


