
 

 

Tarefa Mínima 18 – 9º Ano – Geografia 

Prof. Sueli 
 
01. Assinale falso (F. ou verdadeiro (V. nas alternativas abaixo, sobre o continente asiático. 

(   ) É o segundo maior continente do mundo em área. 
(   ) É o continente mais populoso do  mundo. 
(   ) Abriga as maiores altitudes do planeta. 
(   ) Possui o maior deserto do mundo. 

(   ) Mais de 50% da população mundial vivem nesse continente. 
 

02. O relevo asiático é bastante diversifica do, com a presença de montanhas, planaltos e planícies. Com base 
nessa afirmativa, complete as lacunas abaixo. 
a) A cordilheira formada na era Cenozoica que ainda sofre a ação dos agentes internos é a  

do ............................, onde fica o pico mais alto do mundo, denominado ................................, 

com uma altitude em torno de 8.848 metros. 
b) Essa cordilheira localiza-se nas fronteiras entre a ............................, a ............................... e o 

............................ ainda também no Nepal e Butão. 
 
03. Relacione as regiões da Ásia com as suas principais características físicas. 

a) Ásia Setentrional  
b) Sudoeste Asiático    

c) Ásia Central     
d) Oriente Médio    
e) Subcontinente Indiano    
f) Extremo Oriente 

 
(  ) A paisagem natural dessa região é quase toda constituída por desertos, devido ao predomínio de 

climas áridos e semiáridos. 

(  ) O clima predominante, nessa região, é o equatorial, que favorece o desenvolvimento de florestas 
tropicais exuberantes. 

(  ) Por estar situada em elevadas latitudes, grande parte das suas terras encontram-se na zona glacial 
ártica, apresentando climas frios, como o polar e o subpolar. 

(  ) Com uma área territorial de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, a região 
apresenta relevo de planícies e baixos planaltos. Nessa região também se localizam montanhas na 

divisa com o Oriente Médio. 
(  .) A região apresenta uma grande variedade de paisagens, um relevo caracterizado pela presença de 

montanhas jovens e elevadas, planaltos com até 2 mil metros de altitude, como o monte Fuji, e 
extensas planícies. 

(  ) Na região existem três grandes unidades de relevo: a cordilheira do Himalaia, o planalto do Decã e a 
planície Indo-Gangética. 

 

04. Assinale a alternativa em que aparecem somente países pertencentes ao sul da Ásia: 
a) Índia, Bangladesh e Laos.  
b) Nepal, Paquistão e Bangladesh.                                   
c) Butão, Tailândia e Índia.  
d) Tailândia, Laos e China. 
e) Sri Lanka, China e Índia. 

 

05. Utilize as palavras corretas para completar as frases. 
natural             
ricos                        
populoso                   
cultural      
maior                   

pobres                       

povoado 
a) O continente asiático apresenta uma grande diversidade ......................................  e 

.........................................  . 
b) No continente asiático podemos encontrar países muito ............................, como o Japão, e outros 

extremamente ........................... , como Bangladesh. 
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c) A Ásia é o .................................e mais ..................................continente do planeta; também é o 

mais densamente ....................................   . 
 

 


