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LISTA DE EXERCÍCIOS
1- Em 2014 a rússia invadiu um país que estava em guerra civil é anexou uma região deste
país, afirmando que esteva protegendo a população de origem russa que residia neste país.
Indique a alternativa que apresenta o país envolvido na situação descrita acima:
A) polônia
B) ucrânia
C) cazaquistão
D) armênia
E) turquia
2-Existem quatro diferentes classificações de blocos econômicos a partir da integração entre
países membros.
Apresente a classificação da comunidade dos estados independentes (CEI) como um bloco
econômico:
A) zona de lire comércio
B) união aduaneira
C) mercado comum
D) união política econômico e monetária
E) união comercial
3- País localizado na Ásia das Monções, mais especificamente no Sul Asiático, caracteriza-se
por ser o maior produtor agrícola da área, mas, ainda assim, tem que importar alimentos devido
a sua numerosa população. Atualmente observa-se nesse país um elevado crescimento
industrial, investimentos na educação e em tecnologias avançadas; é considerado uma das
futuras potências mundiais, embora apresente desigualdades sócio econômicas internas.
SUL DA ÁSIA
(Atlas Geográfico. 1998. Adaptado.)

O país citado no texto é:
a)
b)
c)
d)
e)

Nepal.
China.
Índia.
Bangladesh.
Indonésia.

4- Milhares de pessoas chegam anualmente a Benares para purificar seu espírito nas águas do
rio sagrado. Durante as cheias, suas águas depositam grande quantidade de limo nas margens,
fazendo com que as terras cortadas pelo rio sagrado sejam talvez, as mais férteis do mundo,

concentrando-se aí cerca de 150 milhões de pessoas cuja maioria vive de agricultura e,
portanto, do benefício direto e indireto do sagrado rio.
Entre as alternativas abaixo, o texto melhor se aplica ao rio e ao país:
a) Tigre, Irã.
b) Ganges, Índia.
c) Meckong, Vietnã.
d) Eufrates, Iraque.
e) Indo, Paquistão
5- O sudeste asiático é uma região da Ásia que tem como clima predominante um dos climas
mais úmidos do mundo com grandes quantidades de chuva no verão. Indique a alternativa
que apresenta o nome desse clima:
A) equatorial
B) tropical
C) temperado
D) polar
E) tropical monçônico

6- A Ásia é regionalizada a partir de fatores locacionais uma de suas principais regiões
é o oriente médio com grande diversidade de povos e conflitos que levaram a população
palestina perder seu território.
Leia com atenção as afirmações a seguir.
I. Localização das maiores reservas petrolíferas do planeta.
II. Homogeneidade de línguas e religiões.
III. Existência de povos sem territórios nacionais.
IV. Predomínio de estruturas políticas arcaicas e tradicionais.
Caracterizam a atual situação do Oriente Médio a(s) assertiva(s):
a) I, apenas.
b) II e III.
c) I, III e IV
d) I, II e IV.
e) III, apenas.

