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1. O Oriente Médio, além de ser o berço das três principais religiões monoteístas do mundo 
contemporâneo – judaísmo, cristianismo e islamismo –, apresenta em seu território grande 
diversidade étnica. Estabeleça uma relação entre a diversidade étnico-religiosa e a origem dos 
conflitos presentes nessa região. 
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2. Observe os mapas a seguir. 

A partilha da Palestina 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborados com base em DUBY, G. Atlas historique. Paris: Larousse, 2006. p. 181, 183. 

a) Explique os motivos dos conflitos entre árabes e israelenses. 

 

 

 

 

 

 

b) Cite ao menos três importantes marcos desses conflitos. 
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3. Três países - Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan - e a cidade de Hong Kong, conhecidos como Tigres 
Asiáticos, eram considerados pobres até os anos 1960. Essa expressão foi utilizada como analogia 
entre a força, a agilidade e a audácia típicas de felídeos encontrados no sudeste do continente 
e o vigoroso crescimento dessas quatro economias.  

Cite e analise os fatores que contribuíram para esse processo. 
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4. Observe o mapa a seguir. 

Ásia: áreas sísmicas e vulcanismo (2013) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013. p. 169. 

a) De acordo com o mapa, o território japonês está sujeito a atividades sísmicas? Justifique. 

 

 

 

 

b) Indique sua localização no mapa. 
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5. Leia a notícia a seguir. 

[...] o posicionamento histórico da China, Índia e dos Estados Unidos era mais 

conservador alinhado a um discurso de que não podiam desacelerar o crescimento 

econômico. “Todos têm expressado sua preocupação [com a questão climática] e  

dissociado do discurso de que não podem reduzir as emissões para não comprometer 

o crescimento”, afirmou. 

CAMPOS, Ana Cristina. COP21 começa hoje com o desafio de chegar a novo acordo climático global. 30 nov. 2015.  

Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/11/ 

cop21-comeca-hoje-com-o-desafio-de-chegar-novo-acordo-climatico>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

A COP21 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015) visava alcançar um 
acordo internacional sobre o clima, mas encontrou resistência por parte da China e de outros países. 

Identifique os motivos da resistência chinesa ao desenvolvimento de soluções ambientalmente 
sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

6. Disputas territoriais importantes que afetam as relações diplomáticas entre a Índia e a China 
podem ser atribuídas: 

a) ao histórico de ocupação e descolonização por potências imperialistas. 

b) à aproximação com o modelo político socialista expansionista. 

c) ao histórico de guerras e deslocamentos ou apropriações por grupos islâmicos xiitas. 

d) à herança política dos processos de descolonização após a Segunda Guerra Mundial. 
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7. Observe o mapa a seguir.  

Índice de desenvolvimento humano nos países asiáticos (2015) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Asian_countries_by_Human_Development_Index_(2015).png>. Acesso em: 19 nov. 2018. 

A partir da análise do mapa, é possível verificar a ocorrência de: 

a) baixos índices de desenvolvimento humano, em decorrência do processo de ocupação. 

b) elevados índices de desenvolvimento humano, devido à adoção de agricultura de ponta e 

amplamente mecanizada. 

c) índices menores que 0,6, em virtude do grande desempenho dos setores industrial e terciário. 

d) índices variados, pela diversidade dos níveis de industrialização e mecanização dos países. 
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8. Observe as pirâmides etárias abaixo. 

Japão: pirâmides etárias 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://commons.wikimedia.org>. Gráficos elaborados a partir da instituição oficial de pesquisa  

e censo demográfico no Japão, e-Stat, disponível em: <www.e-stat.go.jp>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Atualmente, o Japão é uma das quatro maiores economias do mundo, com enorme destaque na 
produção industrial, sobretudo de produtos com alta tecnologia agregada. 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a ascensão industrial e tecnológica japonesa à 
transformação populacional. 

a) A alta taxa de natalidade em 2010 se deve ao incremento tecnológico do país. 

b) O Japão está passando por um processo de transição demográfica, incentivado pelo intenso 

desenvolvimento tecnológico, o que acaba por diminuir a taxa de reposição populacional. 

c) A transformação populacional no Japão relaciona-se ao aumento da taxa de natalidade, 

diretamente relacionada à melhoria das tecnologias no campo da medicina. 

d) O envelhecimento da população está associado à estagnação da produção industrial e à 

interferência internacional. 
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9. Observe o mapa topográfico e o de densidade demográfica do Japão. 

Mapa topográfico  

do Japão 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Densidade demográfica  

no Japão (2000) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborados com base em IBGE. Atlas geográfico  

escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 50-51 

Fonte: elaborado com base em CHARLIER, Jacques (Dir.).  

Atlas du 21 e siècle. Groningen: Wolters-Noordhoff/ 

Paris: Nathan, 2014. p. 120 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente as informações apresentadas em ambos os mapas. 

a) As áreas com maiores altitudes têm maior concentração populacional por causa da 

disponibilidade de recursos naturais. 

b) Pela análise do mapa de densidade demográfica, é possível concluir que o Japão é um país 

muito populoso. 

c) As regiões de menor altitude são as mais densamente povoadas, pois o relevo acidentado 

inviabiliza o processo de ocupação. 

d) A elevada densidade demográfica pode ser explicada pela alta taxa de natalidade. 
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10. Observe o mapa a seguir. 

Ásia: densidade demográfica (2000) 

Reprodução/SEDAC/Universidade de Columbia, Nova York, EUA 

 
Disponível em: <http://sedac.ciesin.columbia.edu/downloads/maps/nagdc/nagdc-population- 

landscape-climate-estimates-v3/place3-popdens-2000-asia.jpg>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Com base na análise do mapa e em seus conhecimentos, é possível afirmar que: 

a) a porção do continente onde se localiza a Rússia é a mais densamente povoada da Ásia. 

b) a região onde se localiza a Índia é pouco povoada, devido à intensa poluição do rio Ganges. 

c) os países com maior IDH são mais povoados. 

d) a dinâmica populacional do continente asiático está atrelada a causas diversas: histórica, 

topográfica, geográfica, política, entre outras. 


