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O COLONIALISMO E O IMPERIALISMO 
NA ÁSIA. PERCURSO 18. 

9° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES  

 
Lista 06 – Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 18. Todas as 

questões servirão para orientar os seus estudos. 
 

Um abraço. 
 

Prof. Ricardo Chaves. 
 
01. Analise a charge abaixo. 

 

 
 

Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/ch/ar/chargechina-cke.jpg. Acesso em 09/06/2020. 
 

A charge faz referência ao processo de imperialismo na Ásia, com ênfase para o território chinês. Com 
base no tema, relacione esse processo com o contexto capitalista mundial vigente no século XIX. 

 
02. Passaram-se mais de quatrocentos anos desde a fundação de feitorias pelas potências colonialistas 

europeias na Ásia no século XVI até praticamente meados do século XX, quando começou o 
enfraquecimento do sistema colonial ou de dominação política e econômica, pelo menos em sua forma 
oficial e direta. Com base no contexto geopolítico em questão, caracterize o processo de 
descolonização do continente asiático a partir das estratégias políticas internas. 

 
03. Entre 1961 e 1973, um total de 57.939 norte-americanos morreram no conflito da Indochina, a mais 

longa e custosa guerra externa na história dos Estados Unidos. A Força Aérea dos EUA jogou sobre o 
Vietnã uma tonelagem de bombas mais de três vezes superior ao que foi jogado na Alemanha durante 
a Segunda Guerra. 

 

Fonte: KEYLOR, William R. The twentieth-century world; an international history. New York: Oxford University Press, 1996. p. 375. 
 

A partir da temática discutida no texto, explique as razões para a Guerra do Vietnã e apresente o 
resultado desse conflito para os Estados Unidos. 
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04. Analise o mapa a seguir. 
 

Acordo Sykes - Picot 
 

 
 

Ao completar cem anos (em 2016) em meio a críticas generalizadas na região, o legado do acordo 
secreto de Sykes-Picot de 1916 continua relevante. O tratado, firmado durante a Primeira Guerra 
Mundial e já com a expectativa de vitória aliada em mente, permitiu a partilha do Oriente Médio entre 
as duas principais potências da época, a França e o então Império Britânico. 

 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-36320891. Acesso em 09/06/2020. 
 

A partir da leitura do texto e análise do mapa, explique o processo de independência dos países do 
Oriente Médio. 

 


