
A impressão deste material não é obrigatória. 

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

9° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES  

 
Lista 21 – Gabarito 

 
01. O território é um espaço delimitado pelo exercício de poder (político, econômico ou militar). Sob o 

ponto de vista histórico-geográfico, as fronteiras entre os países ou Estados sempre apresentaram 
mobilidade, ou seja, se expandiram ou retraíram e, em muitos casos, desmembraram-se, dando 
origem a novos países. No caso asiático, o processo de descolonização e as lutas por independência, 
remodelaram as fronteiras existentes no continente. Fenômeno que ainda pode acontecer 
futuramente, visto que existem muitos grupos nacionais que lutam por liberdade e autonomia. 

 
02. Ao final da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a (i) Guerra da Coreia (1950 a 1953). Conflito que 

teoricamente não foi encerrado, visto que os países não assinaram um acordo de paz; (ii) a Guerra do 
Vietnã (1960 a 1975), por sua vez, ocorreu em função da unificação do território sob um único viés 
político. Esse conflito ficou famoso por contar com uma derrota estadunidense durante o contexto da 
Guerra Fria; (iii) o conflito entre palestinos e israelenses (desde 1947) é outro embate geopolítico na 
região, visto que o Estado da Palestina ainda não obteve reconhecimento internacional e esse fato 
gera muitos embates militares no Oriente Médio. 

 
03. O fundamentalismo islâmico é uma corrente do islamismo que defende os valores tradicionais dessa 

religião e prega a adoção do Corão, seu livro sagrado, como base da Constituição do Estado e da 
organização de diversos aspectos da vida em sociedade. O terrorismo, por sua vez, deve ser entendido 
como o modo pelo qual grupos políticos ou religiosos radicais tentam impor sua vontade por meio de 
práticas violentas ou atentados que têm causado milhares de mortes e o medo. Portanto, embora 
alguns grupos terroristas se denominem religiosos, não se pode confundir os grupos religiosos mais 
conservadores com os responsáveis por atentados terroristas. 

 


