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ÁSIA: DIVERSIDADE FÍSICA, USO DA TERRA 
E REGIONALIZAÇÕES. PERCURSO 17. 

9° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Lista 05 – Gabarito 

 
01. Os agentes internos ou endógenos de transformação do relevo são aqueles que surgem ou agem de 

dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície. São os terremotos, os vulcanismos e o tectonismo. 
 

Os agentes externos ou exógenos, por outro lado, são aqueles que agem acima do relevo, ou seja, 
sobre a superfície. São as ações dos ventos, das águas, do intemperismo e dos seres vivos. 
 

Os agentes endógenos atuam graças às forças exercidas pela movimentação do magma terrestre, que 
movimenta os vários “pedaços” que formam a crosta terrestre, chamados de placas tectônicas. Assim, 
graças ao choque e ao afastamento de duas dessas placas, temos a ocorrência dos vulcões e dos 
terremotos, além da formação de montanhas, vales, entre outras formas de relevo. 
 

Já os agentes exógenos “esculpem” as formas de relevo que se formaram e se transformaram ao longo 
do tempo. Aquela expressão “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura” expressa bem essa 
questão. Por exemplo, as águas da chuva, ao escoarem sobre a superfície, “lavam” o solo, retirando 
dele algumas de suas camadas, que são transportadas para os rios. 

 
02. a) Os planaltos são formas de relevo onde a erosão supera a sedimentação. São formas que 

apresentam irregularidades e em alguns casos, apresentam elevada altitude. No caso asiático, são 
conhecidos o Planalto do Pamir, localizado a mais de 4.000 metros de altitude. 

b) As planícies são formas de relevo onde a sedimentação supera a erosão. São formas rebaixadas 
em altitude. No caso asiático, destacam-se a planície da Sibéria, na porção noroeste do continente 
e a planície Indo-Gangética, no baixo curso dos rios Indo e Ganges, ao sul do Planalto do Tibete. 

 
03. O Himalaia é fundamentalmente constituído por uma estrutura geológica conhecida como dobramentos 

modernos. São estruturas formadas na era cenozoica que apresentam as mais elevadas altitudes do 
relevo mundial. 
A cordilheira surgiu da colisão do continente indo-australiano com a placa euroasiática, após a Índia 
se projetar para o norte e atingir a Ásia. Desta forma o continente indo-australiano foi pressionado 
para baixo do continente asiático. Dessa colisão se ergueram a cadeia de montanhas do Himalaia. 

 

A placa indo-australiana continua em movimento. Estima-se que ela se movimenta numa proporção 
de 67 milímetros por ano, este movimento é responsável pela elevação anual de cerca de 5 milímetros 
do Himalaia, o que o torna geologicamente ativo. 

 
04. O Estreito de Ormuz, canal que conecta o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, é uma das principais rotas 

mundiais de comércio. Mais de 30% da produção mundial de petróleo é escoada por ele. 
 
Por isso, qualquer coisa que aconteça por ali reflete no preço da gasolina e na economia do mundo 
todo. 


