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ÁSIA: TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS, 
TENSÕES E CONFLITOS. PERCURSO 19. 

9° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Lista 21 – Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 19. Todas as 

questões servirão para orientar os seus estudos. 
Um abraço. 

Prof. Ricardo Chaves. 
 

01. Analise os mapas a seguir. 
Ásia: político - 1937 

 
 

Ásia: político - 1989 

 
 

Compare os mapas e a partir do conceito geográfico de território, explique as razões para as alterações 
espaciais ocorridas. 
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02. A descolonização asiática e a formação de novos países não representaram o fim de conflitos no 
continente. Em alguns casos, os conflitos se transformaram em guerras de grandes proporções. Com 
base no assunto, cite três conflitos causados por questões territoriais na Ásia. 

 
03. Observe a charge a seguir. 
 

ISIS – sigla em inglês para Estado Islâmico da Síria e do Iraque 
 

 
 

Fonte: https://latuffcartoons.files.wordpress.com/2015/06/isis-palmyra-syria-middle-east-monitor.gif?w=300&h=208&zoom=2. 
Acesso em 04/08/2020. 

 
Leia o texto a seguir. 

 
Para afirmar a superioridade do Islamismo, o Estado Islâmico tem se esforçado para destruir 

sítios arqueológicos e históricos de civilizações e religiões antigas, numa tentativa de apagar o 
passado. Em agosto de 2015, um vídeo produzido pelo grupo chocou historiadores do mundo todo. Armado 
com tratores, explosivos e outras ferramentas de destruição, o Estado Islâmico destruiu o Templo de Baal-
Shamin, construído na cidade síria de Palmira, por volta do século II a.C. Desde 1980, o templo dedicado 
à divindade Baal – também chamado de Baal-Shamin ou Beelshamên – era um Patrimônio Mundial da 
Humanidade da UNESCO, que classificou sua destruição como um gravíssimo crime de guerra. 

 

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/01/13-locais-historicos-destruidos-pelo-estado-islamico.html. 
Acesso em 04/08/2020. 

 
O grupo terrorista Estado Islâmico da Síria e do Iraque provocou o terror no Oriente Médio e Europa com 
atuações extremistas em um verdadeiro clima de guerra. Eventos como a civil na Síria, contaram com a 
atuação desse grupo que professa a fé islâmica. A partir da análise do texto e da charge, explique a 
diferença entre terrorismo e fundamentalismo islâmico.  


